
]jtb:katura eská

devatenáctého století

III. 1,









7//C



LAICHTERV

VÝBOR NEJLEPŠÍCH SPIS

POUNÝCH.

KNIHA XVI.

LITERATURA ESKÁ

DEVATENÁCTÉHO STOLETÍ.

OD josefínského obrozen!

AZ PO eskou modernu.

DÍLU III. ÁST 1.

V PRAZE.

Vydává Jan Laichter na Král. Vinohradech.

1905.



LITERATURA ESKÁ
DEVATENÁCTÉHO

STOLETÍ.

DÍLU TETÍHO ÁST PRVNÍ.
^

OD K. H. MÁCHY KE K. HAVLÍKOVL, ^

SE AA VYOBRAZENÍM

NAPSALI: \^
JOSEF HANUŠ, JAN JAKUBEC, JAN KA-

BELÍK, JAROSLAV KAMPER, ARNE NOVÁK,
JOSEF PEKA, ZDENEK TOBOLKA, JARO-

SLAV VLEK.

v PRAZE.

Nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech.

1905.



VEŠKERÁ PRÁVA VYHRAZENA.

SOOÍ

oLCl 3

Chromotypograflck;ý ústav a knihtiskárna Edvarda Lesching^ra v Praze.



OBSAH.

HLAVA PRVNÍ.

KAREL HYNEK MÁCHA.

Napsal Jaroslav Kamilek.

Strana

I. Máchv Život 1

II. Máchovo dílo 21

hlava druhá.

JAN ERAZIM VOCEL JAKO BÁSNÍK.

Napsal Arne Novák.

I. Vocelv život. Jeho novellistika 36

II. jPemyslovci^ 44

III. ,Me a kalich' 60

IV. .Labyrint slávy'. Poslední verše 54

hlava TftETÍ.

FRANT. PALACKÝ V LETECH 1823— 1848.

Napsali Arne Novák a Josef Peka.

I. Palackého život a styky spoleenské v Praze v letech

1823—1848 62

II. Palackého práce aesthetické a filosofické 70

III. Dobrovský a Palacký. Hrabata František a Kašpar ze

Šternberka. Založení Musea království eského ... 78



Strana

IV. Vznik obou asopis musejních. Palacltý jako redak-

tor 86

V. Palackého vývoj jazykový. Palacký rozhodím ve spo-

rech jazykových 98

VI. Palackého innost literárn historická a kritická . . . 104

VII. Palacký jako organisátor práce národní a vdecké . 114

VIII. Palackého prprava a píprava historická 121

HLAVA TVRTÁ.

ROZVOJ LITERATURY ESKÉ NA MORAV
DO ROKU 1848.

Napsal Jan KabelIk.

I. Píiny opoždného obrození národního a literárního

na Morav 131

II. Poátky nové innosti vdecké. Spisy buditelské a

vzdlávací 140

III. Léta 1831—1848. Další práce vlastivdné. Spisy pro

lid. Rznní jazykové. M. Klácel. V. Furch. Fr. Sušil

a družina jeho 156

HLAVA PÁTÁ.

ŽIVOTNÍ A KULTURNÍ POZADÍ ESKÉ NOVELLI-

STIKY LET TYICÁTÝCH A PADESÁTÝCH.

Napsal Arne Novák.

I. Život v Praze i ve venkovských mstech. Rozpor dne

sváteního a všedního. Zábavy spoleenské 189

II. Život ženský. Jeho pedstavitelka M. D. Rettigová.

Kultura lásky. Hbitovy 203

III. eský venkov. Umní literární, výtvarné i hudební

jej objevuje a obrozuje se jím 208



III

HLAVA ŠESTÁ.

FR JAR. RUBEŠ A POÁTKY NOVOESKÉ LITE-

RATUR Y HUMORISTICKÉ.

Napsal Arne Novák.
Strana

I. Rubšv život. ,Paleek' 212

II. Rubeš básnik a novellista . 219

III. Hajniš a Filípek 231

HLAVA SEDMÁ

yAN PRAVOSLAV KOUBEK.

Napsal Josef Hancš.

I. Mládí, studie 236

II. Šestiletý pobyt v Halii 241

III. Návrat do vlasti. Professura eského jazyka a litera-

tury na pražské universit. Koubek prosaik-uenec . 247

IV. Koubek básník 256

hlava osmá.

VÁCLAV BOLEMÍR NEBESKÝ.

Napsal Josef Hanuš.

I. Mládí, studie 285

II. Básn drobné 296

III. ,Protichdci- • 301

IV. Nebeského kritiky a jiné drobné lánky. Listy z Vídn 310

V. Nebeského studie literárn historické 322

VI. Nebeského innost politická r. 1848. Redakce Musej-

níka a sekretáství Musea a Matice 335

VII. Studie a lánky z oboru eské literární historie po
r. 1849 342

VIII. Nebeského studie a peklady z poesie svtové. Po-

slední práce a plány z oboru djin literatury eské.

Skon 346



IV

HLAVA DEVÁTÁ.

LYRIKA A DIDAKTIKA PEDBEZNOVÁ V RU-
KACH EPIGON.

Napsal Arne Novák.

Strana

I. Od klassicismu k romantice : Jan Herzog, Jan Kocián,

Václav Ráb, František Turinský a Karel Simeon Ma-

cháek 357

II. Klášterní sentimentálnost v echách: Marie Antonie;

Boleslav Jablonský jako lyrik 363

III. Boleslav Jablonský jako didaktik: .Moudrost otcovská' 369

IV. Bajka v literatue národního obrození 374

V. Didaktika vstupuje do služeb zpátenických: Karel

Vinaický a Václav Štulc 37S

HLAVA DESÁTÁ.

ŠTÚROVA ŠKOLA NA SLOVENSKU.

Napsal Jaroslav Vlek.

I. Nový ruch na sklonku let dvacátých. Literární Jed-

noty slovenské mezi studentstvem protestantským.

Vliv KoUárv. Prešpurské ,Plody zboru uenc' . . . 391

II. Kuzmányho ,Hronka' a její spolupracovníci 397

III. Studentská Jednota literární v Levoi a její Jitenka' 404

IV. Psobení L'udevíta Štúra v Prešpurku do r. 1838 . . 407

V. Zástupcové Štúrovi: ervenák a Hurban. — ,Nitra' . 421

VI. Štúr v Nmecku 432-

VII. Štúrova nová innost v Prešpurku. Jeho odluka jazy-

ková 436

VIII. Kollárovi musejní ,Hlasové' a jejich úastníci i stou-

penci v echách a na Slovensku; Šafaík; Palkovi,

Lanštják a Launer. Štúrovci Hurban a Hodža .... 446>

IX. Štúrovy .Slovenské Národnie Noviny' a ,Orol Tatran-

sky' 456

X. Hurbanovy ,Slovenské Pohfady' a jeho , Nitra' II.— V. 460

XI. Ondej Sládkovi 464

XII. Samo Chalupka 477



v

Strana

XUI. Janko Král' 481

XIV. Jan Botto 484

XV. Jan Kalinák 489

XVI. Literatura slovenská za povstání r. 1848— 1849 . . . 496

HLAVA JEDENÁCTÁ.

ESKÉ HNUTÍ REVOLUNÍ R. 1848—49 A JEHO
VLIV NA SOUASNOU LITERATURU NAŠI

Napsal Zdenk V. Tobolka.

I. Ráz eského hnutí revoluního 502

II. Politické proudy eského hnutí revoluního 511

III. Pomr vlády k revolunímu hnutí rakouskému a zvlášt

eskému 516

IV. Tisková svoboda za eského hnutí revoluního . . .519

V. Vliv eského hnutí revoluního na naši literaturu . . 521

VI. Politické asopisectvo eského hnutí revoluního . . 524^

HLAVA DVANÁCTÁ.

KAREL HAVLÍEK
Napsal Zdenk V. Tobolka.

I. Havlíkovo mládí. Studie v Nm. Brod 539

II. Havlíek v Praze na filosofii a v seminái. První lite-

rární plány 543

III. Ped odjezdem na Rus 550

IV. Cesta na Rus. Ve Vídni a ve Lvov 553

V. Na Rusi. Havlíkovy studie a myšlenkový perod. —
Literární plány 554

VI. Havlíkovy peklady z Gogola 564

VII. Havlíkovy epigramatické práce na Rusi 569

Vni. ,Obrazy z Rus' 572:

IX. Návrat z Ruska. Kritika Tylova ,Posledního echa' . 577

X. Havlíek jako redaktor ,eské Vely' a ,Pražských

Novin' 583

XI. Havlíkova politická praxe 596-



VI

Strana

XII. Havlíkovy ,Národní Noviny' 598

XIII. ,Šotek' 611

XIV. Založení .Slovana'. — ,Slovan' 613

XV. ,Duch Národních Novin'. — ,Epištoly kutnohorské' . 620

XVI. Politické zásady Havlíkovy 624

XVII. Havlíkv boj s reakní vládou 649

XVIII. Peklad Voltairových .Nkterých povstí' 652

XIX. Po zastavení .Slovana' 655

XX. Havlíek v Brixenu 657

XXI. Havlíkovy dny poslední 668

HLAVA TINÁCTÁ.

KAREL HAVLÍEK BÁSNÍK.

Napsal Jan Jakubec.

I. Havlíkovy nmecké verše z doby gymnasijní. První

pokusy v eském básnuí. Radikální básn bojovné

a politické. .Dumka na Batelovském vrchu' 670

II. Epigramy Havlíkovy 677

III. Havlíkova píprava k povolání spisovatelskému. Hav-

líkovy názory o básnictví a kritice. Havlíkovo vy-

stoupení proti bžnému vlastenení 685

IV. Havlíkovy práce veršované v letech 1846—1848. Po-

litické parodie 696

V. ,Kest sv. Vladimíra' 700

VI. Havlíkovy zámry literární po zastavení .Slovana'.

Básnické práce v Brixenu: .Tyrolské elegie'. .Král

Lávra'. Zlomky z cyklu .0 posledních vcech lovka'.

Veršované peklady 704

VII. Význam poesie Havlíkovy. Celková charakteristika . 712

Rejstíkjmen 721



SEZNAM VYOBRAZENI.
Strana

1. Karel Hynek Mácha 3

2. Litomice 16

3. Máchv pomník na hbitov v Litomicích 20

4. Chrám sv. Barbory v Hoe Kutné 38

5. Jan Erazim Vocel (s podpisem) 40

6. Dm Mchurv, pozdji Palackého 68

7. Šternberský dm na Menším mst pražském 80

8. Kašpar hr. ze Šternberka 82

9. eské Museum v paláci Šternberském na Hradanech . 87

10. ,asopis Spolenosti vlastenského Museum v echách'
(tit. list) 91

11. ,Monatliche Ausziige alt und neuer gelehrten Sachen' . 141

12. Alois Vojtch Šembera. (Podle podobizny z r. 1848) . . 161

13. Matouš František Klácel 169

14. Vincenc Furch 179

15. Fr. Sušil 182

16. Ples 21. srpna 1845 v sálech hradu pražského pi slav-

nostním zahájení státní dráhy v Praze 192

17. Spoleenský ples v Praze v letech ticátých. (Podle teh-

dejšího vyobrazení v ,Erinnerungen') 200

18. Ukázka illustrací .Paleka' (sv. V.) 214

19. ,Paleek, milovník žertu a pravdy' (tit. list) 215

20. Rubšv náhrobek na hbitov skuteském 218

21. Doctorovi Bowringovi. (Ukázka rukopisu Koubkova) . . 255

22. Náhrobek J. P. Koubka v Blatné 263

23. Kokoín z let tyicátých 284



Vlil

Strana

24. Autograf z Nebeského pozstalosti 308

25. V. B. Nebeský 337

26. Titulní illustrace k ,Myrhovému vneku' Marie Antonie 364

27. Rodný dm B. Jablonského v Kardašové eici .... 367

28. Karel Vinaický 380

29. ,Varito a lyra' (tit. list) 385

30. Karel Kuzmány. (Podle obrazu z let šedesátých XIX. sto-

letí) 398

31. L'udevít Štúr. (Podle obrazu z let padesátých XIX. sto-

letí) 409
32. M. J. Hurban. (Podle obrazu z r. 1848) -423

33. Ondej Sládkovi. (Podle obrazu z let šedesátých XIX.

století) 467

34. Samo Chalupka. (Podle obrazu z let šedesátých XIX.

století) . 479

35. Jan Botto. (Podle obrazu z let sedmdesátých XIX. stol.) 485

36. Jan Kalinák. (Podle obrazu z let padesátých XIX. stol.) 490

37. Karel Havlíek Borovský. (Podle obrazu z r. 1849) . . . 545

38. ,Pražské Noviny' 1. ledna 1846, . 1. (Ukázka textu) . . 588

39. .Národní Noviny' 9. ledna 1849, , 7. (Ukázka textu) . . 600

40. ,Šotek'. (Ukázka illustrací.) 613

41. .Slovan' . 19, r. 1851. (Ukázka textu.) 618

42. .Epištoly kutnohorské'. (Ukázka rukopisu Havlíkova) . 623

43. Brixen v ervnu roku 1854 658

44. Karel Havlíek (Podobizna druhá ze sklonku let tyi-
cátých XIX. stol.) 715



HLAVA první.

KAREL HYNEK MÁCHA.

Napsal Jaroslav Kamper.

I.

Máchv život.

VJiv Byronv v poesii eské poprvé projevil se pi
básníku, jenž sám poesii lorda-básníka zásadn odmítal

a zatracoval: Janu Kollárovi, když básnil svoji

jSlávy Dceru', nepochybn na mysli zatanul také vzor

,Childe Harolda' Byronova. ^ Vliv ten byl však zpola

neuvdomlý a pedevším jen formální. Teprve Karel

Hynek Mácha vdom, povoluje neodolatelnému nut-

kání vnitnímu, poesii Byronov proklestil cestu do

Cech. Byl si patrn vdom dosahu tohoto inu svého,

jímž básnictví eskému, v ten as po skvlém roz-

machu Kollárov a Celakovského zase na mlin
uvázlému, otevel nové obzory a razil nové cesty, vy-

vádje je z domácího dusna na širé moe poesie sv-

tové, kde vysoko dmuly se vlny mohutných proudní
citových a myšlenkových a kde vál svží van nového,

volnjšího ducha. Mácha vdl dobe, že poesii eské pi-

1 Jar. Vlek, Nkolik kapitolek z djin naší poesie, v Praze

1898, str. 77.

Literatura eská devatenáctého století. lU./i. »



2 BUBJEKTIVISM POESIE MÁCHOVY.

náŠÍ nové myšlenky a pocity, nové podnty, nové, rozvoje

schopné prvky, a že dílo jeho, od nhož ho pak v sa-

mých poátcích odvolala smrt, je v píkrém rozporu

s tím, ím kolem polovice ticátých let vku devate-

náctého znly struny domácích básníkv. ,Aniž kite,

že Vám stavbu boím,* praví v jedné z ,Básní bez ná-

pisu', ,jenž by sama v krátkém padla ase; neb kdy

základ krysy rozlézají, celý dm se vtrem již kolíbá,

jehož krov se k zemi skoup shýbá, jakou schránu

stechy jeho dají?'

Mácha tedy vdom a úmysln ducha poesie By-

ronovy uvedl do Cech, aby jím ztrnulému tehdy bás-

nictví našemu vdechl nový život. Nelákaly ho ani

všeslovanské ideje a archeologické zájezdy musy Kol-

lárovy, ani vyhranný objektivismus jasné a konkrétní

poesie Celakovského. Tím mén imponovalo mu ostatní

tehdejší básnictví eské. ,Vru mrtvé jest pedstavení na-

šinc o poesii, a ne-li docela mrtvé, tedy pece stranné

a neduživé,* pravil prý Mácha kdysi Sabinovi. ,Tento

panenský vzduch háj neprovívá myslí našich písni-

ká.' Inspirován poesií geniálního básníka anglického,

kterou poznal z polských pevod, v tvoení svém zcela

se obrátil k svému nitru a k odvkým záhadám života

a tím okruh souasného básnictví eského rozšíil živly

ryze subjektivními a filosofickými. Víno jeho poesie

zrálo v prudkém žáru slunce Byronova. Vnímavá duše

Máchova chtiv pila žhavé paprsky této poesie, zcela

a bez výhrady se vzdávajíc jejich pívalu a jimi pro-

stoupena jsouc do nejskrytjších záhyb. V dob, kdy

básník sám jasn si uvdomil démonický ráz vliv,

jimž zcela podlehl, kdy pokusiti se chtl o reakci proti

tomuto neodolatelnému tlaku, kdy snil již o tom, že cizí



Karel Hynek Mácha.

tyto vlivy pekoná (,Ten Lara mne pronásleduje jako

upír; až ho v ,Mnichu' pekonám, obrátím se do Cech

a zstanu s svým básnním navždy doma!'), pekvapila

ho smrt. Zkosila ho v dob nejprudšího vnitního varu,

v dob rozkvtu a rozvoje, šestadvacetiletému navždy

vyrazila pero z ruky. Tak se stalo, že Mácha nemohl

pln vysloviti, co asi velo v jeho nitru, a že dílo, od

nhož byl tak náhle odvolán, pedstavuje jen základy

onoho ,stavení nového', o nmž snil, základy nadto

ješt stavné podle plánu — cizího. Ale základy ty byly

tak pevné a spolehlivé, že ani sedm desítiletí, jež se



4 SHODY VNJŠÍCH OSUD ŽIVOTNÍCH.

UŽ bezmála pes n pehnala, nemohlo jich rozmetati,

a že nad nimi uchvacuje nás hluboký žal z toho, že

jich tvrci nebylo popáno smle vztyiti vypiaté

oblouky a pilíe, o nichž snil.

Vnjší životní osudy Karla Hynka Máchy mají

málo podobnosti s pozemskou poutí lorda Byrona, a

odeteme-li nkteré shody více mén nahodilé, — ne-

pochopení, s nímž se u svých krajan setkali, zklamání

a bolest, jež jim pinesly ženy jimi milované, a nkterá

podivínství, s nimiž se u obou shledáváme, — snad jen

smrt jejich má nkolik spolených rysv. Oba zemeli

v rozkvtu mládí, vzdáleni osob a míst, po nichž toužili,

a oba pinesli životy své v obt blahu svých bližních.

Ale již rznost okolností, za nichž vydechli veliké

své duše, pronikav osvtluje rozdíl mezi životními

podmínkami obou. Tam anglický lord umírá pod smavým

nebem ecka, za jehož svobodu se vypravil bojovat,

sedmaticet ran z dl oznamuje svtu truchlivou zvst

o jeho úmrtí, a za skvlé pohební pompy vojenské

mrtvcflu jeho z domu smutku provázejí davy lidu do

kostela sv. Mikuláše v Missolunghi; odtud pak dopra-

vena do Zante, kde pejímá ji na palubu brigga ,Flo-

rida', tlesnou schránku básníkovu dopravujíc do vlasti.

Zde chudý eský básník, jenž pro nkohk hoících

stodol nasadil život, umírá opuštn v prosté svtnice,

kde ješt hodinu ped pohbem bratr nalézá mrtvolu

jeho úpln neobleenu, a kde domácí jeho marn snaží

se pímti nkolik pátel, aby tlesné ostatky mladého

básníka zanesli ke hrobu, až posléze ,dvanáct mistr

rozliných emesel' prokazuje mu tuto poslední laskavost.



RODIE MÁCHOVI. *

Život Máchv ani zdaleka nebyl tak bobat ne-

setnými dojmy, dobrodružstvími a zážitky, jako životní

osudy Byronovy. A pece nebyl nezajímavý a všední.

Karel Hynek Mácha narodil se 16. listopadu r. 1810^

v pochmurném dom na malostranském Újezd (íslo

400/111.) jako syn mlynáského pomocníka Antonína

Máchy a choti jeho Marie, dcery hudebníka Josefa

Kirchnera. Rodie Máchovi, na nž jako na všechno

obyvatelstvo tžce dolehly následky finanního patentu

z roku 1811, nebyli sice zámožní, pes to však malý

Mácha asi bídy nepoznal. Vrstevníci líí rodinné po-

mry jejich jako spoádané, by i dosti tsné, chválí

rozšafnost, poctivost a pomrnou setlost rodi Má-

chových, jmenovit pak bystrého ducha jeho matky, jež,

podle mínní pítele básníkova, snad v nm vznítila lásku

k eské domovin. ^ Vypravovala mu zajisté i zkazky

a povsti, vížící se k ponurým místm, v jichž okolí

2 Datum narozeni, 10. listopadu, jež se nkdy uvádí (jako

na p. v Arbesov lánku v ,Ottov Slovníku Nauném', v jeho

povahopisné studii o Máchovi a j), je nesprávné. Zápis v ma-

trice kestní kostela Panny Marie Vítzné (tomus E z let 1806 až

1818, pag. 113) udává den 16. listopadu jako den narození a tak

uveden i v Sabinov životopise pi sebraných spisech. Opis

kestního listu, chovaný v ,Umlecké Besed' a otištný v Ar-

besov studii povahopisné ,Karel Hynek Mácha' ^^str. 25.), je

tedy nesprávný práv tak, jako udání 15. listopadu jakožto dne

narození na pamtní desce rodného domu, na náhrobku v Li-

tomicích a v Jungmannov , Historii literatury eské'. Omyl
vznikl asi tím, že knz, jenž Máchu ktil, pi zápise zmýlil se

v datu a místo 16. napsal pvodn 17., naež dodaten druhou

íslici zmnil v 6. Pi zbžném pohledu tato íslice (šestka) po-

dobá se nuUe.

3 Jakub Arbes, ,Ze života eského básníka', ,Slovanský

Sborník' IV, 1887, str. 285. (Vzpomínky rady Václava Macha.)



6 DOJMY DTSTVÍ.

postupn bydleli. Z blízkosti karmelitských katakomb

u P. Marie Vítzné, ze sousedství zrušených kostel

sv. Magdaleny a sv. Jana na Prádle, ležících poblíž

domu, v nmž Mácha se narodil, od úpatí Petína a

z ovzduší zamlklých, ponurých ulic malostranských

rodie Máchovi pesthovali se nejprve k sv. Petru,

(kde Karel Hynek vychodil obecnou školu), pozdji pak

na nynjší Karlovo námstí (tehdejší Dobytí trh),

vesms tedy na místa ponurá a dost nevlídná. Dojmy

okolí dojista mocn psobily na mysl hochovu: za-

smušilá tvrt svatopetrská s mranou, mohutnou zvonicí,

se starobylým kostelem a umrlí komorou, kol nichž

ho denn vedla cesta do školy, zamlklá loubí a roz-

lehlé dvory šerých dom v okolí mlýn, celé to lidské

mraveništ, oživené hlavn chudinou, to vše zajisté ne-

smazateln vtisklo se v duši hochovu a živilo v ní fan-

tastické sklony, jako pozdji zase povsti o Faustov

dom, zvsti o nkdejší kapli Božího tla poblíž domu

,u kamenného stolu', kde rodie Máchovi provozovali

živnost krupaskou, v mysli jinochov vzncovaly ta-

jemné pedstavy a šerou hru mátoh a sn.

K tomu družily se ješt mocné dojmy ze tení,

jemuž Máchova duše s celým ohnm a náruživostí

mládí se oddávala. Když mladiký student (ml pvodn
jíti na emeslo, ale pozdji mu rodie dovolili, aby

studoval) v nevlídném, chudobném pokojíku svém osaml

se svými knihami, tísnivé pomry skutenosti rázem

byly zapomenuty, a fantasie vznícená lekturou rytíských

román, tehdy stále ješt oblíbených, kouzlila mu ped
oi píšerné výjevy, odehrávající se na rytíských hra-

dech, v skalních slujích a loupežnických doupatech,

v šeru hlubokých les, v temnu hladomoren i v kob-
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kách Starobylých kaplí, a touha ho nesla do dalekých

kraj se životem pestejším a bohatjším, než jaký

Mácha vídal doma, do dálných zemí, o nichž pracn

shledával zajímavé údaje ve svých knihách, a do dob

vtších vášní a in, barvitjšího ruchu, než jakým se

vyznaoval život v tehdejší Praze — ponmilé, šosácké,

beze všeho svžejšího života duševního, sevené tlakem

reakce a tísní hospodáských pohrom. Zamlklý, v sebe

obrácený, hluným spolenostem se vyhýbající jinoch

styky své omezoval jen na úzký kruh pátel, stejn

zanícených, stejné cíle sledujících. Nejeden z nich ml
znaný vUv na jeho duševní rozvoj: tak Josef Pokorný,

jenž prý roznítil dímající v nm vdomí národní,

Edvard Hindel, s nímž až do smrti poutalo ho

upímné pátelství, pessimista Beneš, jenž ho na v-
nost pedešel, a mystik Frank, jenž seznámil ho

s Novalisem a Zachariášem Wernerem. Mácha noí se

v pohádkový svt nmecké romantiky a fantasii svou

zpíjí etbou zpv Ossianových. Tu v šero jeho roman-

tických sn šlehne klidný, zlatý svit: slunce poesie

Goethovy zdvihá se nad vysnnou jeho íší a ped jeho

oslující záí rozplývají se mystické mátohy a stíny.

V tu dobu Mácha již nejednou sám pokoušel se

o práce básnické. První nesmlé tyto pokusy, velmi

píznané pro zjištní vliv, jimž podléhal, jsou psány

nmecky. Ale dva roky potom, když Mácha absolvovav

gymnasium, stává se filosofem (1831), eská jeho musa

ozývá se prvními zvuky. Vdomí národní, posilované

tak eeným Rukopisem Královédvorským, studiem

poesie Kollárovy a elakovského, ballad Hnvkovského,

jež se mu zamlouvaly svou intonací, tak blízkou po

jeho soudu národním písním, tením básní Langrových
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a Kamarýtových, jeho vdomí slovanské, rozdmýchané

živými sympathiemi pro úastníky nešastného povstání

polského r. 1830, jimž, když do Prahy se uchýlili, podle

sil svých pomáhá a mezi páteli svými pomoc shledává,

rozhodují o jeho budoucím poslání básnickém. Nadšený

poslucha nedlních eských výklad Jungmannových

svuje se svému mistru s prvními básnickými pokusy

svými, a kterousi nedli v listopadu r. 1831 patriarcha

po takovéto vlastenecké exhort pedítá Máchovu bás-

niku ,Svatý Ivan', která záhy potom objevuje se v Kra-

mériusov ,Veerním vyražení', redigovaném kollegou

Máchovým, J. Boj. Pich lem. Je to první literární úspch

mladého filosofa, jenž zatím již ponoil se v studium

polských romantikv a z jejich pevod poznává záivý,

démonicky svdný svj vzor: Byrona. Vliv anglického

básníka na mladou mysl eského zaáteníka je ohromný.

Celé Stance Byronovy nesmazateln vtiskují se mu vpamt
a postavy Byronovy poesie pronásledují ho krok za

krokem, obklopují ho na rozvalinách starých hrad, kam
ve volných chvílích se utíká se svým snním, sledují

ho na potulkách pírodou, k níž pilnul hlubokou, váš-

nivou láskou. A básník, jenž až dosud v prostinkých

slokách opval motivy balladické a legendární nebo lkal

na hrob jakési mrtvé lásky, objevuje nové, zvunjší

a vášnivjší struny ve svém nitru.

Nad básnmi Byronovými Mácha prožívá nyní ho-

diny hlubokého vzrušení ve své tiché, chudé komrce,

rozpor mezi svtem oním a skuteností, jejž si tením

dl Byronových plnji uvdomil, zamstnává ho na pro-

cházkách semináskou zahradou na svahu Petína, kde

s nkolika druhy se schází, aby tu, vymknuvše se trochu

z nesnesitelného tlaku policejního i dohledu školského,



LÉTA STUDIÍ.
"

jenž je v mst tížil, pobesedovali v družném kruhu,

zasnili si o svých ideálech a zazpívali nkterou z onch
vlasteneckých písní, jež tam dole zpívati nesmli. O prázd-

ninách r. 1832 na návštv u spolužáka v Benešov

Mácha vystupuje jako ochotník na jevišt, již pedtím

pokusiv se nkolikráte, a s malým úspchem, o vavín

herecký. Divadlo vedle hudby je jedním z mála požitkv /

umleckých, jichž mu tehdejší Praha poskytuje. Je pro

n nadšen a asto lze ho vidti v parterru stavovského

divadla, v témže parterru, odkud, open jsa o sloup,

Jaroslav Langer zanícen pohlížel ke své zbožované

aristokratické krásce, jež o jeho lásce nemla ani po-

tuchy. Mácha byl šastnjší. V Benešov týž veer, kdy

jako recitátor vlastního proslovu i jako student v Št-
pán kove ,echu a Nmci' okouzlil malomstské obe-

censtvo, setkává se s Márinkou Stechovou, dcerou les-

níka z myslivny Želetinky, jejíž zjev na mocn p-
sobil.* Njaký as korresponduje se svou ,bílou srnkou',

jak ji v ,Pomnnkách Zasázavských' nazývá, pjuje jí

knihy, — pak malý ten románek náhle koní, jako

všechny takové studentské lásky. Ale Mácha neubíjí

as a síly jen v planém horování. Výklady Lichtenfel-

sovy a Exnerovy otvírají mu rozlehlou íši myšlení,

a romantický snílek velmi horliv zabývá se studiem

mathematiky a logiky. Pitom piln te Byrona, Goetha

a Schillera, také s Torquatem Tassem a Heinem se se-

znamuje, ale vedle toho ítá i Hájkovu Kroniku, Vele-

slavína, Paprockého a Pelzla, a horuje pro Waltera

Scotta. Potulky po kraji a jmenovit výlety do starých

4 Viz Jos. Cvrek, ,Vzpomínky na K. H. Máchu,' v Bene-

šov 1901, str. 9, a anonymní otisk z ,Hlasv od Blaníka', ,K. H.

Mácha v Benešov', 1900, str. 6 n.
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hradv a zícenin jejich stávají se mu nezbytnou po-

tebou. Jimi hoví i vášnivé lásce své ku pírod, na niž

se dívá zaníceným okem pantheisty, i svému stesku po

minulém a odvanutém, tmto dvma nejspodnjším,

nejskrytjším touhám svého srdce, jež v nm rozvlnila

poesie Byronova. Kreslí si rozvaliny starých hrad,^

dnem i nocí toulá se hlubokými hvozdy, pi milíích

rozhovouje se s uhlíi a hajnými,* jde za tlupami ci-

kán. Bizarní záliba iní ho svdkem všech poprav v té

dob v Praze konaných. Rád a asto navštvuje hbitov

a popravišt.^ Tyto výlety podniká skoro beze všech

hmotných prostedk, spokojuje se nejnutnjší potravou.

Mácha zvolil si za životní povolání práva a studiu

jich vnoval se s takovým zdarem, že záhy vzbudil po-

zornost svých professor. Pitom však nijak se nevzdaluje

života veejného. V dlouhých besedách v literární ka-

várn u Komárk (v Týnském dvoe), kde bývá astým
hostem, nejednou až pozd do noci zasedá s Jakubem

Malým a kterýmsi pítelem dstojníkem (poruíkem B.).^

I v divadle je Máchu asto vidti, a na ulici nejednou po-

tkávají ho pátelé jeho v povstném blavém, erven pod-

šitém plášti karbonáském, který mu ušil K a š k a ^ a ,jehož

cíp si malebným zpsobem pehazoval.' Tak žije ješt

5 Viz reprodukce jich a lánek R. J. Kronbauera ,Karel

Hynek Mácha: jeho denníky z let 1833, 1834 a 1835 a jeho

obrazy eských hrad&v', v ,Máji' II, 1904, . 32.

^ Marie ervinková-Riegrová, .Vzpomínky z mladých let

dr. F. L. Riegra,' v .Osvt' XXXIII, 1903, str. 496.

^•K. Veleminský, ,Z rukopisné pozstalosti G. Pflegra-Mo-

ravského', v ,Listech filologických' XXX. 1903, str. 121.

8 Malý, ,Vzpomínky a úvahy starého vlastence', v Praze

1872, str. 106.

9 Kaška, ,Z pamtí starého komedianta', .v ,Rodinné Kro-

nice' na r. 1864, str. 106.
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po desítiletích v pamti Boleslava Jablonského, tak

rozpomínají se na Rieger, Kaška i kollega ze studií

Mach, tak zahlédl ho v dtství J. V. Fric. Je v letech

1834-—35 z pedních ochotník, hrajících v ,Kajetán-

ském dom', stejn, jako díve již za Štpánka pokoušel

se na prkiech stavovského divadla v nedlních odpo-

ledních pedstaveních eských. Ale ani zde Miloháj (jak

zní jeho divadelní pseudonym) nedobyl si vavín he-

reckých. ^° Za to setkává se tu s byronovskou kráskou,

jejíž zjev ho okouzluje. Jest jí sedmnáct let, jmenuje se

Eleonora Somková a je dcerou knihae, usedlého ve

tvrti svatopetrské.^^ Také jí zachtlo se vavín he-

reckých a sestra její Anna uvedla ji do družiny Ty-

lovy. Ale vystoupila prý pouze jednou a to s takovým

neúspchem, že podruhé na jevišti již se neobjevila.

Pes to zstala ve stálém styku s družinou Kajetánskou.

Bylo po jakési zkoušce, když celá spolenost zašla do

kavárny ,u Suchých' v Celetné ulici. Eleonora Som-

ková zdráhala se pijmouti oberstvení, když tu mladý

muž, jenž již chvíli se zálibou ji pozoroval, jí domluvil

slovy: ,Prosím, jen pijte, panno, to Vás píjemn za-

heje.' Byl to Mácha, jejž sliný zjev dvete neoby-

ejn upoutaL^^'^ Vyprovázel pak ji a pítelku její Lény

Forchheimovou, milenku Tylovu, dom a zeptal se jich,

^^ Jak. Arbes, ,Karel Hynek Mácha jako herec', v ,Kvtech'

r. 1898, str. 375 a násl.

^1 Podle zápis v matrice ktnc na fae svatopetrské,

tom. 26., fol. 145, pag. 282, Eleonora Šomková narodila se dne

24. února 1817 v ísle 1192-11. jako manželská dcera Josefa

Šomka, knihae, a jeho choti Marie, rodem Weiszové, a byla

dne 26. téhož msíce poktna.
^2

J. L. Turnovský, ,Máchova Lori,' v ,Hlase Národa' z 8.

kvtna 1886.
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kam chodívají v nedli do kostela. Zvdv, eho si

pál, dostavil se skuten nejbližší nedli o pl dva-

nácté na mši k sv. Jakubu a vyprovázel mladé dámy

dom.
Z tohoto ochotnického íiirtu velmi záhy vzrostl

pomr vážný a pro Máchu osudný. Uveden byv do ro-

diny, stal se astým a vítaným hostem u Somk, kde pi

prvodu kytary zpíval milence oblíbené své písn. Sám

jí také do zvláštního sešitu opisoval nápvy pro kytaru ^^

a zahrnoval ji vbec rozmanitými pozornostmi. Vzplanul

k ní záhy láskou vášnivou. ,V krátkém ase naší zná-

mosti,' vypravovala Lori po padesáti letech Turnovskému,

,tázal se mne, chci-li ho za muže, a že jsem hned ne-

odpovídala, pravil: »Bud mne budete chtít a je dobe;

nebo mne nebudete chtít a já se usmrtím.*' Než prosté,

trochu povrchní dve nemlo, jak se zdá, mnoho po-

chopení pro ideální snahy Máchovy, a mladý básník

trpl tím stejn, ne-li víc, než muivou žárlivostí, se

kterou stehl každý krok své milenky. Nejednou došlo

mezi nimi k trapným výjevm a pechodním rozlukám,

ale vždy se opt smíili. Mácha v lásce se svou Lori

nebyl zvlášt šasten: jako již nkolikrát ped tím, tak

i zde, podle známého výroku, hledaje ideály v podo-

bách ženských, nacházel jen ženské v podobách ideál-

13 Ješt po pl století chovala Máchova Lori jako drahou

relikvii sešitek notový, psaný vlastní rukou Máchovou s nápisem:

jPoálkowé cwjenj se ve he na Quittaru« s datem j-Dne 21ho

Bezna 1835. W Praze' v levém dolním rohu, kdežto v pravém

byly umístny slouené písmeny: H. M. L. Š. = Hynek Mácha,

Lori Šomková. Viz citovaný lánek J. L. Turnovského v ,Hlase

Národa' ze dne 8. kvtna 1886. Srovnej také lánek L. Kubv,

,Karel Hynek Mácha — skladatelem', v ,Kvtech', XXVI 1904,

str. 706 a násl.
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nich. A pece neml dosti síly, aby perval tato pouta,

jež ho tak tížila. I z jeho list Lori adresovaných mluví

tento rozpor, hlodající na jeho srdci. ,Budte zdráva!

— cestuju ven, daleko, daleko na venek k svým zná-

mým, blíže k onomu rnístu, kde pítel mj (Beneš) ve

vném snu odpoívá i žel mj se mnou cítiti ne-

mže. Chci navštíviti hrob jeho, jest mi svatý; proež

chci oištn, bez nenávisti k nmu pikroiti. Budte

tedy zdráva i odpuste mi v srdci svém, jestli jsem

Vám kdy ublížil, jakož i já odpouštím Vám, co jste mi

uinila. Snad se na hrob jeho nauím Vás nemilovati,

zapomenouti na Vás i povrhnouti svtem, jenž mi vše

odal i každou radost mou zniil, díve nežli jsem jí

byl užil. Snad na hrob jeho se nauím pokojn umíti

a s ním ve chladném lnu zem sníti o ztracených

rájích, o nichž jsme snívali spolu, doufajíce, že na zemi

takových nalezneme. Budte zdráva! Já Vás vroucn mi-

loval a bda mn, že Vás ješt miluju', psal nešastný

básník své milence, jež tak málo chápala jeho touhy a

sny. ^*

Ohlasy tchto milostných boj, stíny tchto tžkých

chmur, kladoucích se tehdy tak asto na mysl básní-

kovu, patrný jsou v jeho tvoení, v nmž po prvních oti-

štných pracích na pohled nastala jakási stagnace. Po

dva roky totiž Mácha žádné práce své neotiskl. Ale za

to tím pilnji pracoval. R. 1832. poal psáti ,Mnicha'",

1* List ten cituje Sabina ve svém ,Úvodu' k spism Mácho-

vým na str. XLIX. — Doklady muk a pochybnosti, jež mu tato

láska pinášela, shledáváme i v Máchových dennících. ,Odpus
jí, bože, jestli mne klame', zapsal si dne 3. listopadu 1835 chiff-

rami do svého denníku, ,já ji neopustím, jestliže mne jen mi-

luje, a to se zdá. Bh mne posilni!' (Arbes, .Máchovo tajemství',

Rozhledy literární' I, 1886, str. 29.)
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jímž démonický vliv Byronv navždy chtl se sebe se-

tásti, r. 1834. rozepsal svj ,Máj', jejž v prvých týdnech

r. 1836. dokonil, a r. 1835. napsal ,Cikány', jichž vy-

dání se ovšem nedokal. Do tohoto období spadají také

dva výlety Máchovy, jež obohatily jeho duši etnými,

silnými dojmy: výlet na Krkonoše r. 1833. a cesta do

Itálie, podniknutá o prázdninách dv léta pozdji. Dojmy

z italské cesty obrážejí se jen nepatrn v jediném díle

Máchov, v jeho ,Cikánech', okolnost, jež u tohoto bás-

níka, tak vnímavého pro krásy krajinné a tak náchyl-

ného je v pracích svých opvati, zajisté pekvapuje.

Než zdá se, že pedasná smrt Máchova je vysvtlením

této záhady. Poslední msíce r. 1835. a první týdny

roku následujícího cele totiž byly vyplnny pracemi

spojenými s dokonením ,Máje' a dojista také s pípra-

vami ke zkouškám, jimž se Máchovi bylo podrobiti,

ml-li dojíti zabezpeené, by i skromné existence —
nezbytné ted, kdy jeho Lori cítila se matkou. V dubnu

vyšel ,Máj', a básník, tolikrát zklamaný ve svých na-

djích, dožil se nového, nad jiné bolestného zklamání:

dílo, jež jediné navždy mu pojistilo estné místo v d-
jinách novodobého eského písemnictví, báse, jež zna-

mená epochu v eské poesii a jejíž jméno stalo se

heslem obrození eského básnictví živly svžími, sil-

nými a moderními, uvítána posmchem a zasypána

hanou. A nejen že Tomíek nazval Máchu ,bídným

rymotepcem' (,eská Vela' 1836) a ,Máj' poctil ná-

zvem ,škváry, která z vymelé sopky vyhozená mezi

kvtiny padla', nejenže Chmel enský ve vážném Mu-

sejníku shledával, že báse ,nedospla ješt pro kri-

tiku' a že na ni applikoval verš z ,Má)e' citovaný: ,to,

co se nic nazývá' — ani duchové Máchovi bližší nebyli
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dílem nijak nadšeni a nkteí pímo se mu posmívali.

Co znamenalo proti tomuto naprostému odmítnutí n-
kolik pátelských hlas, po zásluze si cenících krásy

básn? A by i Mácha v list, psaném 8. ervence 1836.

píteli Edvardu Hindlovi ujišoval, že etl kritiku Tomí-

kovu s úplnou lhostejností, pece právem pedpoklá-

dáme, že pekvapující neúspch jeho díla Máchu hntl

a tížil.

A práv v této dob Mácha ml zapotebí duševní

rovnováhy, ježto chystal se založiti si vlastní domácnost.

Zdá se, že tehdy Mácha z lásky své k dveti, které

se pro nj tak málo hodilo, již vystízlivl. Právem uka-

zuje Zdziechowski^'^ k pochybnostem, jež Máchu

muily, a dotvrzuje názor svj citátem z dopisu Hind-

lovi ze dne 9. íjna 1836, v nmž básník podává pí-

teli zprávu o narození svého syna a z nhož by bylo

lze souditi, že asem Mácha pochyboval, je-li skuten
otcem dítte. Rozpisuje se o synu svém a tší se na-

djí, že ho záhy bude míti u sebe, ale pidává char-

akteristickou poznámku: ,Dívku tu si brzo vezmu. Heslo

mé te syn mj a píroda. Láska má, ty oba a Vy,

Eduarde, mn nejbližší.' Z tch ádk dojista mluví

chlad úplného odcizení. A v pedposledním list, jejž

rodim svým a milence své z Litomic psal, mluví

sice o Lori zpsobem, projevujícím jemné a šetrné cí-

tní, ale touha Máchova pne se dojista více k nemoc-

nému synákovi, nežH k jeho matce. Pes to Mácha

byl pevn odhodlán, že matku svého dítte, s jejíž ro-

dinou se o prázdninách prudce srazil, pojme za ženu

1^ Maryan Zdziechowski, ,Karol Hynek Mácha i bajronizm

czeski'. W Krakowie 1893, str. 10. (eského pekladu J. Voborní-

kova str. 11.).
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a V tom smru inil všechny pípravy. Patrn však

s budoucí ženou svou nechtl zstati v Praze, a již

z dvodu jakéhokoliv. Marn snažil se ho pítel Mach

pemluviti, aby z Prahy neodcházel, dokládaje, že práv-

^'
L

1
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Máchova matka pravila, že vším tím neštstím byla

vinna— ona, ... že neml Hynek chodit do Truhláské

ulice,*'^ ... že jenom stud ,pro ni' z Prahy jej vyhánl.'^*

Dne 27. záí 1836 s nepatrnou jen hotovostí Mácha

odebral se pŠky do Litomic, aby tam ,co amanuensis

a spolu praktikant' nastoupil u justiciára Durase (D-
raza). S poátku nevedlo se mu zle, a jsa hostem na

rzných posvíceních,^^ byl asi dosti vesel. Ale záhy ne-

dostatek penz, dvojnásob citelný pi drahot životních

poteb, do níž si v Litomicích stžuje, starosti o osud

milenky, ztrativší (dne 5. kvtna 1836) matku práv
v dob, kdy by rady její bylo jí bývalo nejvíc zapo-

tebí, i nevalné vyhlídky do budoucnosti Máchu tís-

nily a skliovaly. Sotva že nkolik dní pobyl v novém

psobišti svém, dovídá se, že se mu v noci z 1. na 2.

íjna narodil syn.^** Pln radosti chvátá do Prahy a je

Šasten, shledávaje v rysech dítte vlastní svou podobu.

,Nepotebuju hlavu srazit,' píše 9. íjna v citovaném

již dopise Hindlovi, ,neb kdybyste ho vidl, eknete:

to je mladý Mácha, teba jste to nevdl, že mám
syna . . . hledí mu to z oblieje, Eduarde — to je mj

í' Rodie Loini bydleli nejprve v ís. 1190-11., pozdji

v . 1196-11.

18 Arbes, ,Že života eského básníka', ,Slov. Pehled' IV,

1887, str. 283.

18 Svdí o tom jeho list rodim, otištný ve ,Zvonu' II,

1902, str. 709.

^'^ Podle zápisu v matrice ktnc na fae svatovojtšské,

tomus E (1835— 40) pag. 65. narodil se syn Máchv, jemuž na

ktu, dne 5. íjna konaném, po pání Máchov dostalo se jména

Ludvík po bratru jednoho z kmotr, Antonína Strobacha
<druhým kmotrem byl Fr. Bet. Trojan), dne 2. íjna v dom
p, 215-11. Lori neslehla tedy v domácnosti otcov, nýbrž u pí-

buzných.

Literatura eská deratenáctého stoletf. HI./i. o
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syn — tak hluboký smutek nenese žádné tak outlé

srdce, le srdce mého syna.' Nkolikrát za doby krát-

kého pobytu v Litomicích Mácha pšky vydal se do

Prahy, aby uzel svého synka. Zatím piln konaly se

pípravy k satku s Lori, jenž ml býti dne 8. listo-

padu v Praze. Nábytek pro budoucí domácnost byl již

,na velké lodi' dopraven do Litomic, potebné listiny

opateny, když náhle nastal tragický zvrat.

Mácha, vyšed si na procházku na blízký vrch Rá-

doby), s nhož rozvírá se okouzlující rozhled do kraje,

k veeru, v nedli dne 23. íjna 1836^^ zpozoroval, že

v mst, asi hodinu vzdáleném, vyšel ohe, jenž v krát-

kosti zachvátil jedenáct stodol. Nerozmýšleje se dlouho

spchal do msta, kam za ti tvrti hodiny dorazil.

Pes to byl z prvních, kdož piložili ruku, aby požár

byl uhašen. Ale pomáhaje bližnímu, obtoval život

vlastní: námahou a nachlazením pivodil si zánt plic,

jenž po trnácti dnech Máchu sklátil do hrobu. Opuštn,

bez prostedk hmotných, tísnn bídou a muen po-

chybnostmi, jaký asi osud stihl synáka jeho, onemoc-

nvšího nkdy v polovici íjna,'*^^ marn touže po sebe

21 Arbes, ,Karel Hynek Mácha, studie povahopisná', (str. 5.)

udává den 20. íjna, což však je patrný omyl, ježto r. 1836 dvacátý

íjen pipadl na tvrtek. Omyl ten zavinn byl asi nesprávným

datováním listu Máchova rodim v .Sebraných spisech' II, 433.

Ježto Mácha tam výslovn praví: ,Dnes v pondlí ješt poád
tam hoí', byl list nepochybn psán dne 24. ijna a nikoliv 21.,

jak v ,Sebr. spisech' teme. To potvrzuje také sdlení, jež bratru

Máchovu, Michalovi, na poheb do Litomic pibyvšímu uinil

,domáci pán' básníkv. ,V nedli minulo trnácte dní,' vypra-

voval mu, ,co zde nesmírný ohe vyšel.' Ježto touto nedlí mínn
jest den 6. listopadu, vyplývá z toho, že požár vznikl dne 23. íjna.

*2 Ludvíek pežil otce jen o 9 msíc. Podle zápisu na fae

svatopetrské zemel dne 5. srpna 1837, v dom p. 1196

—

II.
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menší zpráv z domova, šestadvacetiletý básník eský
umíral v nevlídném, chladném byt, jehož mu ,duchové

horní' popáli a jehož krásy ani dost vynachváliti si ne-

mohl. V den, kdy pibýti chtl do Prahy, aby tu na

vždy podal ruku své Lori,^^ doŠel konce všech lidských

cest. Bratr, jenž pijel ho navštívit, shledal se již jen

s vychladlou jeho mrtvolou, hodinu ped tím, než na

hbitov jbiskupského okrsku' odevzdáno zemi, co na

Karlu Hynku Máchovi bylo smrtelného . . .

23 Lori Šomková pežila básníka ,Máje' o víc než pl sto-

letí. Po smrti matin vedla otci domácnost. Chtla pvodn z-
stati svobodna, a aby si zabezpeila existenci, otevela si ni-

faáký krám na Betlémském námstí. Pi policejním výslechu, když

otec její nucen byl dovolávati se ochrany úad proti brutál-

nostem svého syna, seznámila se s policejním úedníkem Siehem,
jemuž velmi se zalíbila a jenž i jí byl sympathický, ponvadž,

prý, jí trochu pipomínal Máchu. Navštvoval je v domácnosti,

pes to však Lori s poátku nepomýšlela na to, státi se jeho

ženou. R. 1848. zemel jí otec, a teprve roku následujícího pro-

vdala se za Sieha, prodavši ped tím svj obchod. R. 1859. pe-

sthovala se s chotm do Krakova, pozdji do Lvova. Manželství

její bylo bezdtné. R. 1875. vrátila se do Prahy, kde žila u pí-

buzných v Karlin. Její manžel zstal však ve Lvov, kde žil

ješt r. 1886. Viz J. L, Turnovský, .Tetinka Lori', ,Svtozor'

XX, 1886, str. 394.

2*
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II.

Máchovo dílo.

Dílo Máchovo, by i zlomkovité, nestejnorodé a ne-

stejného významu, je pomrn znané, uvážíme-li, že

básníka smrt zkosila v dvacátém šestém roce života a

že nad to v posledním roce pro rozliné pekážky mnoho

již pracovati nemohl. Krom vtší poetické povídky

(básník sám nazývá ji ,básní romantickou'), ,Máje', z-
stavil román ,Cikáni' (vznikl r. 1835, nebyl však cen-

surou propuštn a poprvé otištn až r. 1851 v ,Lumíru'),

nedokonený cyklus prosaických prací ,Obrazy ze ži-

vota mého', zlomky románu ,Ka, z jehož projektovaných

ty dílv ml každý nésti jméno nkterého hradu e-
ského, pt zlomk z rozliných povídek, tyi zlomky

prací dramatických a na padesát básní drobnjších, ne-

hled ke sbírce nmeckých pokus poetických. Poz-

stalost Máchova, básnický jeho odkaz nedochoval se

nám asi v celé své úplnosti. Básník zemel zneuznán

a ddicové nebyli si asi pln vdomi ceny pozstalých

papír. Jen tak si vysvtlíme, že ješt tém šedesát let

po smrti Máchov objevují se obas zlomky jeho prací

literárních a jeho denník.

Ze všeho, co Mácha napsal, jediné dílo pežilo ho

trvale, jediné dílo pln žije ješt dnes, zajímajíc širší

kruhy tenáské než jsou práv literární historikové:

jeho ,Máj' (v Praze vydaný 1836), jenž pivítán jsa po-

smchem, teprve pozdjší generací po zásluze byl

ocenn a jemuž bylo souzeno, aby k nmu pojila se

dležitá, plodná a památná epocha eského písemnictví.

Dílo, tém jednomysln odmítnuté tehdejší kritikou,

stalo se duševním majetkem statisíc tenáv a po-
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dnes je z nejrozšíenjších a nejznámjších knih eských.

Kterak vysvtliti si tuto životní sílu básn, jak vyložiti

si kouzlo, jímž ,Máj' psobil a z ásti podnes psobí
na tenáe ? Na tuto otázku již od let souhlasn se od-

povídá odkazem k formální kráse básn, k suggestiv-

nosti, svžesti jejích obraz, lahodnosti mluvy a zvu-

nosti rýmv. I kritik jinak stízlivý a dost upiatý, Ma-

ryan Zdziechowski, piznává, že ,hlavní, ne-li jedinou

cenu ,Máje' tvoí pekrásné obrazy z pírody, vylíené

mluvou, kterou (Mácha) zde nejvyšší mrou zdokonalil,

hudebn kouzelnou, toliko jejich autorovi vlastní.' Ne-

jednou i jinde veleben byl melodický spád verše Má-
chova a jeho zásluhy o pokrok eské formy básnické.

Zdá se, že v tomto smru zásluhy Máchovy po-

nkud se peceují. Není pochyby, že mluva jeho je

vzácn lahodná, vpravd hudební, jak u básníka, jenž

ml tak jemný cit pro hudbu, ani jinak býti nemže;
ale pes to nelze zapomínati, jakých zásluh o rozvoj a

pokrok eské formy básnické si ped ním získali jme-

novit KoUár a Celakovský. A odmyslíme-li si hudeb-

nost, slovník Máchv není píliš bohatý, a zejména

poet rým Máchových je dosti skrovný. Je zajímavo

sledovati, jak asto v ,Máji', ítajícím málo pes 800

verš, jisté skupiny rým stále se opakují. Tak na p.
,as-hlas' (nejastji, osmnáctkrát), ,stín—klín', ,zrak

—

mrak', ,zá—tvá', ,den— sen', ,cit—svi, ,noc—moc' a j.

Tím dostavuje se jakási monotonie, dojmu celkovému

dojista ne píznivá. Také nkteré obrazy se opakují,

jiné zase dosti nepiléhají. Na p. hned v prvním zpvu
pirovnání svedené dívky k amarantu (,dívina krásná,

andl padlý, co amarant na jae svadlý') je nepípadné,

ježto kvt amarantu (pro eskou floru ostatn nijak char-
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akteristický) je nevzhledný, není krásný a nad to ješt

vyznamenává se práv tím, že dlouho nevadne. Jinde

je tžko dohádnouti se vlastního smyslu obrazu (,ouplné

luny krásná tvá, tak bled jasná, jasn bledá, jak mi-

lence milenka hledá', ve zpvu prvém,
,
pahorkem panny

jsou slziky zkvétající,' ve zpvu tvrtém), nebo volený

výraz je nepesný (,dál blyštl bledý dvor stín,' ve

zpvu prvním). Ale pes to dlužno doznati, že verš Má-

chv má mkký, plynný spád, je lahodný a zpvný,

rým je zvuný a pevážnou vtšinou plný.

Úelem básn, jak sám básník v denníku svém

praví, je, ^slaviti májovou pírody krásu\ k snadnjšímu

dosažení úelu toho postavena je doba májová pírody

proti rozdílným dobám života lidského. Tak na p.
v ísle prvním tichá, vážná átd. láska v pírod proti

divoké, vášnivé, nezízené lásce lovka; taktéž jiné

vlastnosti májové pírody proti podobným života lid-

ského dobám v íslech ostatních. Povst tedy ili dj
básn této nesmí se co vc hlavní považovati, jelikož

jen tolik z dje toho v báse pijato, pokud k dosa-

žení úelu hlavního nevyhnuteln teba. Dj se koná

u msta Doks mezi horami, na nichž se hrady Bezdz,

Pernštejn, Houska a v dálce Ralsko, k východu, zá-

padu, poledni a plnoci okazují'. V celku však práv
líení pírodní, sama o sob krásná a suggestivní (a
práv májová nálada nezdá se zde dosti býti vystižena,

jsouc nahrazena jakousi povšechnou náladou jarní),

ustupují vypravování dje, reflexím a intermezzm, ne-

souvisejícím s vlastním djem. A pece práv v malb
pírodní zcela nepochybn tkvla vlastní síla básníkova.

Prostým, piléhavým epithetem, užívaje barev co možná
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uritých, jednoduchých a kehkých, vyvolává v te-

nái vtšinou jasné a barvité pedstavy.

Jinak báse sama, jak již Zdziechowski ukázal, trpí

nejasností a nedostihuje vnitní ucelenosti, psycholo-

gické hloubky a formální krásy Byronovy .Parisiny', za

jejíhož silného dojmu nepochybn vznikla. Vše zde je

nejasné, rozplývavé, mlhavé, vše visí mezi nebem a

zemí. Nevíme, zda dívka, na behu jezera sedící, jíž

pítel jejího milence, Viléma, pináší zprávu, že druhého

dne Vilém bude popraven, ponvadž zabil jejího svdce,

svého otce,— mla milostný pomr s Vilémovým otcem,

i stala-li se jen obtí osudného omylu, náhody nebo

uskoku. A zaráží nás, že Jarmila, jak se zdá, nemá tu-

šení, že milenec její zabil jejího svdce, a již ,zašel

dnes dvacátý den', co ses ním setkala naposled. Te-

prve z úst cizího muže, jenž nad to jí klne, dovídá se

o katastrof. Stejn postava Vilémova je nám záhadná.

Shledáváme se s ním ve vzení, kde ,strašný les pán'

s hrzou oekává ranní rozbesk dne, jenž
,
jej žití zbaví.'

Teprve ted se dovídáme, že v mládí ,od svého otce

v svt vyhnán', stal se loupežníkem a posléze náel-

níkem lupiské roty a že dovedl ,iny neslýchané'. Ale

pohled, jejž poskytuje ve chvíli, kdy ho poznáváme,

nesvdí o statenosti a hrdinnosti. Je naopak sklíen,

zoufale smuten a leká se smrti, jež je koncem všemu.

Ten, jenž nejednou asi ocitl se tváí v tvá smrti, nyní

zbable lká a hrozí se myšlenky, že zítkem všechno

skoní a že po smrti následuje již jen to, ,co se ,nic'

nazývá'. V splývavých jeho meditacích na chvíli se vy-

noí i obraz jeho milenky. Ale vzpomínka na ni jen

šlehne mu duŠí: ,Ach — ona, ona! Andl mj! Pro
klesla dív, než jsem ji znal.?' (Z tohoto verše bylo by
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lze souditi, že Jarmila byla Vilémovým otcem svedena

dív, než se Vilém do ní zamiloval.) Potom myslí stále

na sebe a uvažuje o hrzách zmaru a o nicot lidské

existence. Pro tohoto málo sympathického reka svého

básník dožaduje se soucitu pírody i lidí. V prvním

intermezzu píroda stará se, aby byl ,slavný mu poheb pi-

praven', a ve zpvu tetím soucit a hluboký smutek

napluje srdce lidu, jenž poprav je pítomen, — ,slzící

lidu zrak obrácen v hory výš', kde pod popravním

kolem stanul zloinec.

Báse vyznívá hlubokým steskem nad ztraceným

mládím, steskem, jejž v nitru básníkov vyvolala vzpo-

mínka na popraveného, když v noci novoroní na koni

jel kolem pahorku, na nmž Vilém popraven. Zde bás-

ník, jenž až dosud halil se v prsvitnou masku ob-

jektivního líitele, nemže se déle pemoci, a ve verších,

ež jsou nejkrásnjšími, nejdojímavjšími a nejprocít-

njšími z celé básn, s níž vlastn nesouvisejí, zapomí-

naje, že chtl ,slaviti májovou pírody krásu', rozpomíná

se na bolest svého života a — na svou báse:

. . . .Nynjší ale as
jinošství mého je, co tato báse, máj

;

veerní jako máj ve ln pustých skal:

na tvái lehký smích, hluboký v srdci žal' . . .

V tchto verších, plných hokého smutku, prozradil

se básník, že v této fikci, kterou nazval Vilémem,

opval vlastn své zklamání lásky, svou beznadji

smutek svého poznání z marnosti a pomíjejícnosti ži-

vota. Chtl opvati krásu rozkvetlé, vonící pírody má-

jové, ale silný subjektivism jeho svedl ho s cesty,

kterou nastoupil. Chtl zpívati krásu májových jiter,

vni jarních lesv, ale pohlížeje na všechnu tu krásu,
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myslí jen na svou bolest, své zklamání a na smrt.

A perspektiva, jíž báse koní, je bolestná. Smutek a

žal básníkv nemá konce, jeho utrpení není skoneno,
jako bludná životní pout Vilémova. ,Bez konce láska

je! — Zklamána láska má!'

Tento hluboký, bezútšný pessimismus, posilovaný

dojmy z velkolepé, vné pírody, tento ryzí, neutlu-

mitelný subjektivism a nadšený podiv z pírodních krás:

to byly tóny poesii eské do té doby cizí. Teprve v Má-

chov varytu zazvuely tyto struny. Vrstevníci nedovedli si

toho jinak vysvtliti, než práv ozvuky z Byrona. Není

pochyby, že bez Byrona ,Máj' by nebyl vznikl, aspo
ne v té podob, v jaké jej básník odevzdal budouc-

nosti. Již Josef Durdík trefn v té píin podotkl:

,Abychom si sestrojili jevišt, ducha i dj Máchova
,Máje', k tomu dostaí peísti sob Vzn Chillonského,

Parisinu, Korsara i ukáže se, jak psobil Byron*.*

A Maryan Zdziechowski zevrubn ukázal na tyto vnjší

shody ,Máje' s básnmi Byronovými. Týkají se nejen

postav, djišt a dje, ale jdou i do podrobností, Kdo
by si na p., ta verše: ,svou lásku slavík rži pl, r-
žinu jevil vonný vzdech' z prvního zpvu ,Máje', ne-

vzpomnl na poátek ,Gjaura^ Byronova, kde básnicky

zpracována perská povst o lásce slavíkov k rži.?'

Vnjší podoby a shody mezi ,Májem' a básnmi By-

ronovými jsou zejmé. Ale duch poesií anglického lorda

jenom z ásti pešel ve výtvory Máchovy.

Durdík 2 vhodn poznamenal o ,Máji': ,Nechci ne-

uznávati krás básn té, zejména co se týe lahody ja-

1 Jos. Durdík, ,0 poesii a povaze lorda Byrona'. Druhé vy-

dání. V Praze 1890, str. 167.

2 Na m. uv. 167.
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zyka, zpvnosti, naladní, obraz a nových v eském
básnictví dotud nepoznaných pvabv, ale též nemohu

zapíti, že Byron zde jednostrann napodoben.' Vskutku

závislost na Byronovi, odeteme-li svtobol Máchv,
jeho subjektivism a pírodní nadšení, je menší nežli

snad vrstevníci Máchovi se domnívali. Poesii Máchov
nedostává se hned ady tón, vlastních lye Byronov,

a to práv tón nejvýznanjších. Marn bychom u Máchy
hledali mohutný, smle nebem i zemí otásající vzdor,

jenž diktoval nejnádhernjší verše Byronovy, plamenné

nadšení a vášnivou lásku k svobod, humor a žíravou

ironii, jež pro anglického básníka tak jsou píznaný.

Bez vzdoru, s tichou slovanskou passivností a resignací

eský básník zírá na záhadu života, toliko zoufalými

elegiemi nad zklamáním v lásce, nad nicotností lidské

existence a prchavostí a marností illusí ulevuje svému

smutku. Tísnn jsa domácími pomry a hmotnými sta-

rostmi, básník náš nachází pro žal svého srdce tóny

tak beznadjné, tak zoufalé, že jich nenajdeme u angli-

ckého lorda, jenž za ztroskotaný svt buduje si vlastní

silou nový a vítznou mocí své energie probíjí se pes
všechen svtobol a všechno zoufalství k harmonickému

názoru životnímu. Byron se úton proti životu staví

tam, kde Mácha s passivností slovanskou lká nad ztra-

cenými ráji. Takové beznadje, jaká mluví ze žalání

scény ,Máje', v té bezútéšné, pusté nahot u Byrona

není. Pro ducha, jenž zraí se nejen v ,Máji', ale

i v jiných plodech Máchových, píznané jest vyznání,

jež Máchovi Sabina^ vkládá do úst a jež svdilo by o tom,

že Mácha nedospl k harmonii životního názoru: ,Marn
se snažím onoho souzvuku v lidstvu se dopíditi, který se

3 ,Spisy Karla Hynka Máchy' z r. 1862, II, str. 482.
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mi ve všech zjevech pírody odhaluje/ pravil, ,Protivy

jsoucnosti naší jsou tak patrné a tak hluboko v koeny
bytosti naší zasahují, že již ani v zídlech pokažené

vftle naší spojujícího pásma nenalézám. Duch lidský a

píroda jedno byvše, rozpadly se vkem. Píroda jde

vnou, mírnou, zákonní svou cestou, lovk ale zrušil

všecky stopy, které k ní vedou, pozbyv tím pvodního
ladu a podstaty.'

Ale stejný beznadjný žal, jehož zdrojem jest zkla-

mání z poznání, mluví iz drobných básní Máchových,

zajisté neprávem pomíjených. Jsouf mezi nimi skladby,

zajímavé nejen tím, co nám o pvodci svém vypravují,

ale i svou jakostí umleckou. Dýše z nich vroucí cit

vlastenecký, láska k eské minulosti a smutek z úpadku

národa i vlastní, osobní hoe. Z nejstarších je asi skladba

tetí v ,Básních druhu rozmanitého', kde pessimismus

Máchv zatím dochází ješt tohoto, formáln i ideov
primitivního výrazu:

Pokoj není v žádné dob,
svtem zhoubný hrozí vír,

pravý pokoj jest jen v hrob,

v Bohu jest jen pravý mír.

Jsou to namnoze popvky v lehkém tónu lidovém,

v nichž se zraí vliv poesie Celakovského — jako zase

báse 19. (,Ó, harfo dávnovká, sladkých kolébko zvuk')

zdá se projevovati názvuky Kollárovské. Tém ze všech

tchto verš mluví beznadjný smutek. Mladý básník

nepeje si rží, aby si jimi ovnil elo, ale aby zdo-

bily tichou rakev jeho (znlka 3.). Marn touží ke

hvzdám. ,Vy hvzdy jasné, vy hvzdy ve výši! K vám

já toužím tam svtla ve íši!' Ani nejasný pantheismus,

jejž v této básni vyznává, není mu útchou:
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Ach, a jen zemé je má!

lovkem jsem; než lovk pohyne,

ve své m lno zas zem pivine,

zajme, promní, a v postav jiné

matka má, zem, zas m vydá!

Jasnji v té píin vyslovuje svou touhu v 12. kuse

,Básní bez nápis a zlomk':

O, jak touží srdce mé se vznésti

vzhru k svtlu, které svití svétu ! — — —
Výš a výše postupovati,

podobnjším vezdy býti jemu

a posléze v jedno splynouti

s zídlem

!

Myšlenka na smrt, touha po klidu v hrob Máchu
neopouští. Velebí ,Cizince': ,Ststí pro, že v nic ne-

doufá, než — v klidný rvek v zemi chladné.* Neštstí

vlasti tžce leží na básníkovi a je také zdrojem jeho

bolesti. ,V chrám' pražském za msíní noci lká nad za-

šlou slávou a vyznává, že ,nešastného syna však pra-

vice mdlá, a síla úst jeho skípní jen má.' Vše, vše,

co miloval, vzalo za své. Proto láska je mu ,zlatá íše,

naplnná smrtonosnou slastí' a s povzdechem vyznává:

,A tak vše, co radosti mi neslo, láskou mojí v brzkou

zkázu kleslo!' Sama sebe pak nazývá již jen ,harfou beze-

strunnou, zavšenou v kobce otc pešlých'.

Bolest ze zklamání, smutek z rozarování je zá-

kladním tónem všech tém tchto drobnjších básní.

,V svt jsem vstoupil, doufaje, že dnové moji vzejdou

zlatý jako máj; jaký mladosti mn slibovali snové, ta-

kový že najdu v svt ráj. Než, ach brzo, píliš brzo,

pešli, v tmavošedé noci lno vešli! — . . Hledám lidi

v mém jak ve snu žili; bez srdce však larvy najdu
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jen; snové moji, bda, snové byli, jistoty je všecky

zniil den.' Jindy naíká: ,Krásná víra s mou zašla mla-

dostí, bez života zstal ideál.' Takový beznadjný smutek,

takové zoufalství, jaké stále ozývá se v tchto drobných

básních, marn bychom hledali u Byrona. Ale zde setká-

váme se s nimi v nejstarších básních Máchových, kdy

mladiký poeta hrozí se života posmrtného, v nmž by

ml znovu svou mladost prožíti a kde zoufale volá:

,Radji má navždy hrob mne krýti! — Vné nic!! —
v tvj vrhu já se klín!!!' (,Zoufalec'.) A mezi ,Prvoti-

nami' nalézáme báse ,Srdci mému', jejíž poslední strofa

oddanou, resignovanou intonací svou div nepipomíná

divukrásnou báse Leopardiho ,A se stesso' (Or po-

serai per sempe).

Mezi drobnými básnmi Máchovými nejedná je

vzhledem ke své dob velmi pozoruhodná (na p. z ,Básní

bez nápis' kus 8.). Nevšední vloha lyrická, zrcadlící

se v tchto pracích, vzbuzuje tím vtší lítost, že lyrik

tak vzácného zrna a takové hloubky, by i myšlenkový

okruh jeho nebyl píliš široký, tak záhy byl odat ži-

votu. Za to není, jak trefn podotkl již Zdziechowski,

eho litovati, že Mácha nedokonil ,M n i c h a'. Bylo by

naopak bývalo významu Máchovu na ujmu, kdyby tato

báse nebyla zstala torsem. Menší lyrické a balladické

básn Máchovy i tím jsou zajímavý, že se v nich zraí

vlivy lektury, jež urovala jeho vývoj. Nejednou setká-

váme se zde i s ohlasy tak eeného Rukopisu Krá-

lovédvorského a Kroniky Hájkovy, jež vbec názor

Máchv na eské djiny urovala; kroniky té Mácha

užíval také jako pomcky pi studiích historických, jež

byly prpravou k vlastní románové tvorb jeho.
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jiný, by i básníkem ponkud idealisovaný (dj ,Cikán'

odehrává se v romantickém údolí pod Kokoínem), není

nic reálného. Jako ve zmti horených pedstav vidíme

se tu míhati schematické, neindividualisované figury,

zpravidla vyhnané do jedné hrany,' jsme svdky šílení

a zloin, scén hrozných i bizarních, které však zájem

toucího na spletité historii hrabte Valdemara, Ange-

liny, cikána Giacoma, mladého cikána i krásnohlasé,

pomatené Ley pevnji nezachycují. Za doby kvetoucího

romantismu djový podklad ,Cikánv' ovšem nepekva-

poval svou bujnou fantastikou a lehkostí, s níž se

Mácha vyhýbá požadavkm pravdpodobnosti a skute-

ného života. Z fantastického svta Máchova pouze jedna

postava se vymyká svou individuální životností: opilý

vysloužilec Bárta, v nmž hlásí se také groteskní ko-

mika, živel Máchovi jinak cizí.

Pes to ,Cikáni' jsou prací pozoruhodnou svým
slohem, barvitým a pružným, jenž vyvolává jasné, urit
vyhranné pedstavy, i silnou fantasií, jež se v nich zraí;

je sic ješt nevykvašená a ráda pesteluje (také odjinud

nejeden rys pro své výtvory si vypjila, napodobíc

postavy básnických povídek Byronových), ale má vzlet,

pružnost a pohyblivost a obratn svíjí pestrá vlákna

svých pedstav. U spisovatele tak mladého, jenž ped-
tím o vtší prosaickou práci se nepokusil, pekvapuje

verva, s jakou na šachovnici rozestavuje a posouvá

bizarní své figurky.

Subjektivism Máchv ovšem i tuto práci hojn za-

barvuje, by i ne do té míry, jako zajímavou novellu

,Ma inka', jež je vbec z nejcennjších prací auto-

"^ Jinak soudí o kresb postav a psychologii ,Cikán'

J. Máchal, ,0 eském románu novodobém', v Praze 1902, str. 21.

Literatura eská devatenáctého století. III. /l. 3
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rových a kde dokonce on sám vystupuje jako dftležitý

initel.

V ,Marince' nkteí spatují již realismus, u Máchy

jinak zcela neobvyklý. Ale realismu toho nelze vidti

jinde než v mistrovské kresb prostedí bídy a špíny,

v nmž dj se odehrává — v tom smyslu však jsou

realistická všecka líení Máchova, podávajíce pesný

obraz krajiny nebo pedmtu, jak zrcadlily se na sítnici

oka básníkova. Idea povídky pak je práv tak originální

a zajímavá, jako nerealistická — pouhý plod Máchovy

obraznosti. R. 1833 zajisté sotva kde na Františku mohla

žíti ideální dívka, pravé vtlení Goethovy Mignon, zjev

elegantní a okouzlující, která by byla znala a zbožo-

vala spisy Máchovy, jehož jméno v tu dobu ješt asi

neproniklo za obec literární. Práv v ,Marince' opakuje

se zase zjev u Máchy obvyklý: do rámce realisticky pro-

vedeného zasazen jest obraz ryze romantický. Ze ro-

mantika dje, položeného v prostedí tak chudiké, je

jiná než na p. v ,Cikánech', je pirozeno. Význam Má-

chovy ,Marinky' spoívá v tom, že romantik tak d-
sledný vbec zvolil toto prostedí.

Ale také ten zjev je zcela pirozený. V ,Marince',

napsané r. 1834, Mácha pekonává již byronismus, kte-

rýžto v ,Máji', rozepsaném dív, ješt pln vládne. To
jest: ,Marinka' je pedzvstí básníkova ohlašovaného

,návratu dom', kam Mácha umleckou duší svou chtl

se uchýliti, jakmile byl by dokonil ,Mnicha'. ^

*

Karel Hynek Mácha, co do rozsahu nadání i co

do hodnoty díla svého vrstevníky práv tak podceo-
8 O dramatických zlomcích Máchových viz .Literaturu

eskou XIX. stol.' II, 375 a násl.
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vaný jako potomky namnoze peceovaný, jest a z-
stane z nejpamátnjších zjev nového písemnictví na-

šeho, -z nejdležitjších mezník jeho rozvoje.

Význam Máchv spoívá v tom, co sám vykonal,

i v tom, co ke jménu jeho se pojí.

Rozšíiv obzory poesie eské tím, že vnesl do ní

živly do té doby jí neznámé — pessimismus (ili, jak se

íkává, byronovský svtobol), pantheistické nadšení pí-

rodní a ryzí reflexivní subjektivismus — uvedl ji v pímou
souvislost se souasnou moderní poesií svtovou a vy-

kázal tím písemnictví domácímu nové dráhy. Máchv
byronismus není jen pouhým ohlasem poesie lorda-

básníka, nýbrž toliko ástenou recepcí citové a my-

šlenkové nápln její, jak vysvítá již z toho, že nkteré

z nejpíznanjších tón Byronových Muse Máchov
jsou cizí, jiné zase jinak rozvity a stupovány. Toto

sblížení domácí poesie s cizími myšlenkovými proudy

znamenalo pokrok proti stagnaci, jež v básnictví eském
po Kollárovi a Celakovském zavládla a jež hrozila mu
úplným myšlenkovým zploštním.

V tom je veliká, nehynoucí zásluha Karla Hynka

Máchy. Že podnt jím daný byl plodný, o tom svdí
památné osvžující hnutí v našem písemnictví, jež na

základech Máchou položených budovalo dál a byro-

nismu v poesii eské dobylo pevného místa. I ve verši

i v prose od Máchy vychází ada pokraovatelv, a

ješt po letech jméno jeho, smlého prkopníka a novo-

táe, stkví se na praporech, pod nimiž podnikavá dru-

žina mladých básník vychází vybojovat domovské právo

citm a myšlenkám moderního lovka také v eské

poesii.

3*
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JAN ERAZIM VOCEL JAKO BÁSNÍK.

Napsal Arne Novák.

I.

Vocelv život. Jeho novellistika.

Pokolení vyrstající v dobách malých myšlenek a

malých in se zvláštní zálibou vyhledávají nasycení

svojí zjitené touhy po velikosti v asové nebo místní

dálce. Obklopena jsouce seslabeným a nicotným ži-

votem, nalézají v djinách život zvýšený a slavný; s vý-

razem únavy pohlížejíce na malicherné živoení ne-

patrných oban, ví, že jen v historické mlze šeí se

mohutné postavy rek. Co jim úpln schází v pítom-

nosti, to kladou do minulosti a tak s mlkým slohem

mdlé existence sdružují slepé tém uctívání hrdinství

djinného.

Tímto zákonem psychologie národní vysvtluje se

krajní rozvoj literárního a umleckého historismu v Ce-

chách za let tyicátých, jež jsou dobou svrchované

mdloby a malosti životní. Tehdy uí editel pražské

akademie malíské Kristián Ruben své žáky promo-
vati válené i lyrické výjevy eských kronik ve vy-

chrtlé kartony a peplnná plátna; tehdy dramatikové
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od Klicpery po Macháka oživují divadelní prkna zá-

stupy bojovných rytí zúastnných v nejrozmanitjších

státních akcích a zapletených do schematických pomr
milostných; tehdy Klicpera i Tyl, Jan z Hvzdy i Cho-

choloušek sousteují zájem eské novellistiky na hi-

storickou povídku; tehdy pokládány jsou za nejvýzna-

njší díla poetická veršované knihy Vocelovy, psané

spíše ueným historikem nežli rozeným básníkem a po-

zorující i pítomnost barevnými skly djinné minulosti.

Dsledný historism Vocela básníka podložen jest

zevrubnými studiemi odborn djepisnými, v nichž se

posléze úpln ztrácí jeho individualita spíše pedantická

než impressivní, a ukájí svj pud detailního sbra-

telství a monografického zkoumání, který byl silnjší

nežli schopnost tvrí; tato studia však vyrstají zcela

organicky z rodné pdy Vocelovy.

Kutná Hora, v níž Jan Erazim Vocel^ se jako syn

dchodního kontrolora narodil 23. srpna r. 1802, ský-

1 Zevrubného vylíení zajímavého života Vocelova posud

se nedostává. Nejúplnjší biografická data podává J. Malý
v Riegrov ,Slovníku Nauném'. Když 17. prosince 1902 poá-
daly (Archaeologická komisse pi eské Akademii' a ,Archaeolo-

gický sbor Musea král. eského' slavnost na poest stých naro-

zenin Vocelových, byla o ní vydána zevrubná zpráva, obsahující

pednášku J. L. Píce ,0 Vocelov Pravku zem eské', roz-

pravu K. Chytilovu ,0 psobení Vocelov v oboru djin umní'
a úvahu J. Vrchlického ,Vocel básník'. Pokud tato pouná a ne-

stejnomrná publikace podává úhrnný a soustavný obraz o indi-

vidualit a innosti Vocelov, bylo ukázáno v ,Listech filolo-

gických' r. XXX., na str. 380—388. Vocelv význam básnický,

jímž naše úvaha pedem se zabývá, ocenil v jemné a uené své

stati ,Jan Erazim Vocel co básník' Karel Šmídek v .Osvt', r. V.,

1875; Šmídkovu sta, jež ,pes rozvleklost nkterých aestheti-

ckých vývod a pes násilnost nkterých parallel zstává podnes
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tála poátkem XIX. vku malebný a barvitý dojem ne-

porušeného msta stedovkého. Renaissance a barok

prací základní', dopluje hledisky literárn historickými studie

Jaroslava Vlka ,Vinaický a Vocel' (,Z allegorické didaktiky let

tyicátých'), zahrnutá do knihy ,Nkolik kapitolek z djin naši

poesie', v Praze 1898.
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jen místy a v podružnostech dotkly se gotického rázu

starobylé residence mincmistrv ašepmistr; na arkýích

vzdušných chrám i na štítech a baldachýnech náklad-

nických dom, v kamenných sadech lupen, kytic a

fiál dímalo neporušené kouzlo pozdní gotiky, pipomí-

nající klassickou dobu ,eského Norimberka', kdy na

úzkých ulicích a nesetných pláccích mísili se panoši

královi s horními maršejdníky a knapy, kdy štajgéi a

haštpéi svádli etné ptky s kameníky a parléi, a

kdy bohaté mšanstvo o závod s horními hofmistry a

mincmistry zakládalo kaple a oltáe. Tento pronikavý

dojem stedovkého msta, který v mladistvém Voce-

lovi rozvíjel spíše archaeologický smysl pro historickou

malebnost než ideový zájem o skryté síly, jež ovládají

djiny, mísil se s hlubokou elegiností rozptýlenou nad

mstem. Hory Kutné byly již tehdy mstem mrtvým:

pregéství zaniklo již v XVII. vku, pruská okkupace a

hrozné požáry ochudily mšanstvo v století XVIII., a

první léta nového vku byla tudíž dobou svrchované

hospodáské a veejné tísn.

Dvojí tuto náladu erpanou z domácího ovzduší,

pvab stedovké pitoresknosti a historické elegiností,

živil Jan Erazim Vocel též horeným tením, které

vedle romantické novellistiky se zvláštní zálibou klo-

nilo se k hojnému kronikáství rodného msta. Cha-

rakteristický jest zajisté astji uvádný píbh, že Vocel

jako hošík dlouhé dny trávil nad iniciálkami a minia-

turami Bible Kutnohorské z r. 1489, ,v jejíchž illustracích

obráží se pln život, kroj a zbroj doby gotické a ozý-

vají se ješt reminiscence na válenictví husitské'. (K.

Chytil na uv. m.) Dojmy ty ozývají se i v literární pro-

dukci gymnasisty Vocela, jíž dílem na veejných zkouš-



kách gymnasia piaristského v Praze, dílem pi slav-

nostech domácích dostalo se širokého fora. Zachovala

se nám z ní spoleenská píse ,Krvoíše' v bžném
slohu tehdejší vlastenecké deklamace, sdružující oslavu

eské révy a jejího dárce Karla IV. s nadšením slovan-
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ským, a osudová tragedie ,H a r f a' (1824) 2, v níž Vocel

Mullnerovské a Houwaldovské motivy slouil s roman-

tickým líením dalekého pravku eského z doby po-

hanského knížete Neklaná.

Krátká léta zprvu filosofických, pozdji právnických

studií v Praze a ve Vídni odvedla Vocela z ovzduší do-

mácího historismu, ale poskytla optn vítanou možnost

postaviti djepisnou a archaeologickou zálibu na pod-

klad pesn vdecký. Když pak plných sedmnácte let

(1825— 1842) Vocel jako vychovatel pobýval ve vyni-

kajících rodinách šlechtických, u hrabte Eugena ernína,

Pallaviciniho, Leopolda Šternberka, knížete Salma a

hrabte Harracha, nalézal vzácnou píležitost hledti na

historické otázky s vyššího stanoviska kultury evropské.

Vychovatelské povolání zavedlo jej na uherskou pustu

i do stedovkých mst hoUandských, otevelo mu sa-

lony vídeské šlechty i vzácné sbírky starožitnické na

venkovských zámcích eských aristokrat, nauilo jej

všem germánským a nkolika románským jazykm,
usnadnilo mu bedlivá studia pírodovdecká, zejména

mineralogii, a vtisklo zvláštní ráz jeho osobnímu vystu-

pování, r^legantní a nehezký muž nervosn zamraené
tváe dovedl vybraností zpsob maskovati mohutnjící

ztrnulost a pedanterii, a uml odmeným klidem po-

hybv ukrývati osobní nedvru a úzkostlivou opatrnost. \

Za dlouholetého pobytu Vocelova v rodinách slech-

tických vznikají etné práce literární psané zpnnou,
barvitou nminou pozdjšího údobí romantického, jež

otiskl vtšinou ve vídeském asopise ,Jugendfreun

K. Hock. Vedle komedií ,Der Sterndeuter' (1832) a

2 Zevrubný rozbor obsahu, motiv jakož i kritiku bdné
techniky tohoto nezdaeného pokusu podal Jaroslav Kamper v II.

svazku tohoto díla na str. 358—362.

Literatura eská devatenáctého století. III. /i. 4
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,Das Trauerspiel' (1833) a romantické básn ,Der

Seefílrs (1834) jsou tu nejhojnji zastoupeny histo-

rické novelly ,Der letzte Oreb i (1832), ,Der Mal-

theser oder der Riickweg des Lebens* (1832),

,DieBurg Buchlau' (1832), ,Der Krystallograf
(1834) a ,Der Alchymis (1838). Nkteré dodaten
Vocel peložil do eštiny a vydal v ,Kvtech', kdež

pedstavují se jako souástky etzce historicko- roman-

tické novelly eské, jak ji pstovali Tyl, Chocholoušek

a Jan z Hvzdy. ,Poslední Orebita' a ,Hlatipi-

sec' jsou z prací tch nejen nejznámjší, nýbrž i nej-

rázovitjší.

V ,Posledním Orebitovi' se Vocel penáší

do historického údobí, k nmuž se vrátil na konci

cyklu ,Me a kalich' a v prvních scénách ,Labyrintu

slávy', do doby posledního, zmírajícího táborství. Sluuje

pod praporem Jana Korvína myšlenku husitského bra-

trství a jihoslovanské svobody, reminiscence na eskou
historii i srbské zpvy národní. Hlavní však zájem této

novelly bez složitjší zápletky sousteuje se na krajinná

líení uherské pusty v noci, mezi šumem rákosí a pod

plavým svitem msíce, v barvách ponurých, v kontu-

rách ztrhaných: Vocel znal tuto scenerii z vlastního po-

znání, byl tehdy práv vychovatelem u hrabte Palla-

viciniho v Uhrách,

Archaeologa, djepisce umní, spekulujícího pí-

rodního filosofa projevuje novella ,H 1 a t i p i s e c', kte-

rýžto podivný termin jest pekladem nmeckého názvu

,Der Krystallograf. Scenerie Rudolfovy Prahy, vnitky

alchymistických laboratoí, pijímací sín ve vynikajících

domech, lidová rušná shromáždní, krojové jednotlivosti

líeny jsou tu zevrubn jako pozdji v ,Labyrintu slávy'
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scény v kolleji a krm; Vocel anticipoval tu novelli-

stické líení doby Rudolfovy, jež po odborném zkou-

mání a publicistické akci F. B. Mikovce stalo se tak

oblíbeným v rukách
J. J.

Kolára a J.
Svatka. Dj jest

dosti obyejný: rehabilitace výteného a zavrženého

uence, odhalení, že jeho nejvrnjší žák jest jeho

synem, šastný satek synv s milovanou dívkou, pro-

zrazení nízkých piklv a nepravostí hanebného milce

králova — to motivy spádající dj dramaticky dosti

pohnutý. Vocel sám kladl draz na nco zcela jiného,

na filosofii krystallografickou, jež pozorováním nepatrné

hlati nerostné dospívá ke koncepci jednoty všehomíra

a tím zárove ideje božstva; filosofii kladenou nikoliv

anachronisticky do doby Baconovy, Browneovy, Agri-

colovy, Paracelsovy, kdy
,
pojetí pírody, které dotud

bylo poetické, stává se mechanickým'. V ,Hlatipisci'

se nad to historism Vocelv povznesl k umní scénické

tragiky, kterouž marn hledáme jak v ,Pemyslovcích',

tak v ,Mei a kalichu' a v níž ze znané ásti spoívá

básnická hodnota ,Labyrintu slávy'. Jest to výjev v pi-

jímacím sále Budovce z Budova, kde s vdomím své

moci a vznešenosti shromáždí se celý vzdlaný svt

doby Rudolfovy, od Hájka z Hájku po Haranta z Polžic,

od Keplera po Lomnického, od Vestonie po Evu z Lob-

kovic. Pojednou do slastného plesu renaissance, do

hrdých projev radosti a síly padne strašný erný' stín;

temný, zasmušilý, písný Tycho de Brahe odhalí Jese-

niovi, Budovci a Harantovi jejich strašný konec na po-

pravišti. Vocel suggestivn vylíil zdšený úžas, kdy

sálem plesu a radosti ponue kráí ,maska erné smrti*^

s jistotou a neodvratností kyvadla.

4*



II.

.Pemyslovci.'

Romanticky zbarvené tyto skladby zeteln se liší

jedním rysem od tehdejší eské historické novellistiky

i poesie: úplným nedostatkem ideje národnostní. Autor

sám vyznává, že ,žádného podílu neml ve snažení lite-

rárním, již tenkráte v Cechách zdaile se vyvinujícím'

(v pedmluv k ,Pemyslovcm' z r. 1863). Tehdy však

náhle inspirovala jej ,Nová kronyka eská' F. M. Pelcla

,znamenitjší výjevy starší historie eské v básních op-
vovati'. Prvním výsledkem bylo nkolik epických básní,

otištných v ,Kvtech eských' a v ,asopise eského
Musea', jež doplnny v rozsáhlý cyklus vyšly na podzim

r. 1838 s titulem ,Pemy slovci'.

Dosti mechanické zrýmování osvícenské kroniky

Pelclovy opírá se o ideové pozadí, jež lze strun cha-

rakterisovati jako slouení rytíského romantismu zá-

padoevropského s domnlou slovanskou dávnovkostí,

zpodobenou podvrženými památkami RKZ, a zárove

jako sdružení historického elegismu s konvenním vla-

stenectvím let ticátých a tyicátých. Tyto ideové ko-

eny básnické sbírky Vocelovy leží obnaženy v jeho

vdeckých úvahách namnoze pozdjšího data. ^

Na celý stedovk hledl Vocel se stanoviska ry-

tíského a gotického romantismu, který zdvodnn jest

tradicemi rodného msta, hlubokými vlivy západo-

evropské archaeologie a kulturní historie a posléze

i odbornou spekulací aesthetickou. Proti normalisujícímu

klassicismu a hellenismu, jenž ovládá architekturu i ar-

1 Odborné ocenní Vocelova významu v oboru archaeologie

a djin umni viz v píslušných úvahách tohoto dila.
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chaeologickou vdu na rozhraní století, vzdouvá se

v ticátých a tyicátých letech ve Francii i Nmecku
mohutné proudní duch, talent, dilettantv a ama-

teurv, a pod válenými hesly ,antiquités nationales' a

,die Kunstgeschichte' za vedení Agincourtova, bratí

Boisserée, Kuglerova a Otteova podniká soustavnou akci

pro gotiku, v níž v XVIII. vku uctívá nmecký ,Sturm und

Drang', modlící se u hrobu Erwina von Steinbach, ryzí

umní národní, kdežto Viollet le Duc v století XIX. ji

definuje jako typický projev národní povahy francouzské.^

Syn gotického msta pivinul se k tomuto smru, mo-

difikoval si jej v eském národním smyslu a podepel

jej idealistickou spekulací aesthetickou. Vyžaduje vy-

jádení posvátné krásy duševní formou symbolickou a

nalézá vyplnní svého požadavku jediné v kesanském
umní gotickém. ^

ím mu jest v oblasti umlecké gotika, tím jest

mu v život stedovkém vbec rytíství. V obšírné

úvaze o rytíství ve svých ,Grundzuge der bohmi-
schen Alterthumskunde' (1845) Vocel drazn
prohlašuje rytíství za blahodárnou a nevyhnutelnou

formu stedovkého života, nutn plynoucí z reakce

kesanství proti hrubé válenické povaze mladistvých

národ; snaží se však samostatn ukázati, že ješt ped
uvedením chevalereskního rituelu francouzského a n-
meckého vládl v Cechách ,pravý národní duch rytíský'

a uvádí jako jeho doklad tažení eských voj proti

2 Obširn o tchto cizích vlivech na archaeologický a kul-

turn historický názor Vocelv vykládá ve své úvaze K. Chytil

na str. 14.— 16.

^ Srovn. spisek .Vyvinováni kesanského umní' (v Praze

r. 1852).
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Milánu r. 1158, k nmuž i v ,Pemyslovcích' obracel

pozornost a podiv. Jako takové národní rytíe, skrýva-

jící pod pancíem ,nžnou lásku k žen, zbožné ke-

sanství a hrdinnou udatnost', Vocel zobrazil reky svojí

sbírky .Pemyslovci'. Pirozen zvolil i básnickou formu,

která podle názoru jeho doby úpln odpovídala stedo-

vkému romantismu: romanci rytískou.

Ve stopách koncisních rytíských skladeb Schille-

rových, které pod pevným krunýem djovým chovají

vždy pouku mravní, asto až triviáln všeobecnou,

jala se starší i mladší romantika nmecká básnicky

zpracovávati možné i nemožné látky stedovké formou

romance. Od Schleglv a Tiecka až k Fouquéovi a

švábské škole básnické rytíská romance prožívá málo

úspšný vývoj: psychologické pojetí lásky a zbožnosti

se sice prohlubuje, ale životní pravdpodobnosti stále

ubývá; rytíi jsou neohroženjší a neohroženjší, obludy

a hrzy, s nimiž podstupují boje, strašnjší a strašnjší,

zkoušky odvahy a lásky krutjší a krutjší, sliné ry-

tíské dámy stále nyvjší a ubledlejší. Tento romantický

svt nikoliv z masa a krve, nýbrž, jak se právem po-

smíval Heine, ze železa a citu, penáší na eskou pdu
v letech dvacátých Jan z Hvzdy, typický zástupce ry-

tíské romance u nás; Vocel, jenž v ,Pemyslovcích'

vstoupil v jeho stopy, nedostihl tu vtšinou prosté

pádnosti a struné malebnosti Markových nejzdailejších

romancí.

Zbásnil-li kesanské údobí vlády Pemyslovcv

Vocel ve slohu rytísko-romantickém, zvolil pro zobra-

zení eského pohanství barvy z obou hlavních pod-

vržených památek rukopisných, jichž byl podrobným

znatelem a nadšeným obdivovatelem. Nestavl jich
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pouze V tendenní protiklad k zlomkovitým památkám

cizím, na p. k Merseburským zaíkacím formulím (pi

píležitosti referátu o Grimmov vydání tchto frag-

ment v M. 1847), nevyvyšoval jich pouze nad cizí

poesii prostonárodní jako nad ,Nibelungy', nýbrž dával

pednost jejich komposici a detailm i ped uznanými

umleckými díly básnickými, jako ped epopejí Tas-

sovou nebo Wolframovým ,Parcivalem' (vesms v oce-

nní ,Aestheti ckého významu básní Králo-

dvorského rukopisu: Záboj a Jaroslav,' M.
r. 1854). Nejšíe a nejnadšenji se Vocel zabýval ruko-

pisnými padlky v ,Grundzilge der bohmischen Alter-

thumskunde' (na str. 67—77). Rozebrav podrobn jed-

notlivé skladby a pirovnav je pípadn ke skladbám

nordických skaldv a kaledonských bardv, od nichž

se liší hlavn prý ist slovanskou humanitou a mír-

ným zpodobováním klidných scenerií pírodních, shrnuje

(na str. 75) svj úsudek ve slova: ,Uns aber, denen dle

Sonne der Auíklárung freundlich leuchtet, mtissen jene

vorchristlichen Dichtungen als ein bleibendes, unver-

gangliches Eigentum unseres Volkes iiberaus wert

sein; sie sind, wenn auch nur Fragmente eines Ganzen,

doch der volle harmonische Akkord des machtigen Me-

lodienstromes, der bereits in uralter Zeit das Leben

unserer Vorfahren bewegte.' Zvláštní draz klade na

ped.stavu domácích pvc, kteí ,jako nordití skaldové

srdce Slovan k vznešeným inm rozncovali'. Takové

pvce uvádí v ,Pemyslovcích' nkolikráte pímo, na-

mnoze vkládaje jim do úst slova z rukopisných padlk:
na ,Hodech krále Václava I.' recituje harfeník nejdra-

matitjší místo z Jaroslava'; královna Kunhuta ve svém

hoi nad mrtvolou Otakarovou žaluje písní ,Ach, ty róže,
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krásná róže'; do druhého pozdního vydání nov pijatá

skladba ,Pvec neznámý' staví nejen v protivu cizí

poesii rytískou a domácí básnictví národní, nýbrž

i v slohu rukopisné romantiky definuje národní pvce
jako nositele posvátných tajemství vlasteneckých.

Elegický dojem, jejž Vocel duchem prožívá v mo-

hutné period djinné, osudem jsa upoután k dob po-

litické mdloby, srovnati lze s bolestným steskem, jejž

v mládí pocioval, podivuje se v mst hospodásky

ujameném pomníkm politické i majetkové moci. Zá-

dumivý ten tón Vocelem nejvroucnji vyzpívaný

v ,Elegiích Beskydských' (v ,Kvtech' r. 1839),

jenž v djinách vidí ponurou minulost, z které nez-
stalo pítomnosti nic než vyítav malý dnešek, jest

v ,Pemyslovcích' dosti hojný; jsou jím podloženy básn
,Duma u hrobu Pemyslova', ,Duma posledních pohan',

,Moravské pole', ,Vidní' a ,Hroby Pemyslovc'. Ale

zádumivost jest pehlušována tendencí, smutek vlaste-

neckým programem, tichá reflexe bžným slovanstvím:

Vocel použil kronikáských údajv, aby hmotn ve-

lebil e a národnost, eskou politickou autonomii

i vládu slovanskou, domácí svobodu i lidovou poesii,

aby odsoudil odrodilství a nevdk rodák, germánskou
závist i maarskou dobyvanost.* ,Pemyslovci' jsou

úhrnem dkladné kompendium vlastenecké didaktiky.

Le ze ty tchto ideových koen, z rytíského

romantismu, z kultu fiktivní slovanské dávnovekosti, z hi-

storického elegismu a z konvenního vlastenectví vyrstá
dílo chatrné a mdlé. Chronologická excerpta z kroniky ne-

tíhnou k nižádnému ústednímu bodu; bez uspoádání,

* Doklady zevrubn snesl Jaroslav Vlek na uv. m., str.

116—118.



,IM<KMVSL()V(;i. 49

bez jednoty stídají se scény hrdinské s výjevy idylli-

ckými, postavy djinn významné s nepatrnými figurami

episodickými, politické ptky domácí s boiiatýrskými boji

obrannými; ani cyklické sestavení nkolika historických

period, jako je na p. tažení krále Vladislava do Itálie,

vláda Pemysla Otakara II., tragedie Vršovc, nepo-

skytlo dílu ástené jednoty. Vocel, jenž vbec ne-

vynikal schopností podati hlubší ideový podklad djin,

nevykoistil zde ani svj bohatý dar dobového koloritu,

archaeologického detailu: a tak tato snŠka rytíských

romancí a lyrických vložek psobí se všemi svými ve-

likými slovy dojmem pouze papírovým.

Nedostatená komposice a povrchní provedení

stupovány jsou hrubými vadami formálními. Vocel,

jenž neml smyslu pro formu t. zv. vnitní ili pro stil,

který jest úplným souladem obsahu a poetického tvaru,

rozlomil svoji skladbu v nahodilé útvary strofické a

veršové. A veršoval špatn, kdykoliv se pokoušel

o ady daktylské nebo daktylsko-trochejské,° a namnoze

psal mdlými assonancemi a planými rýmy, se zálibou

volil umlé formy básnické, komplikoval, mnil je ná-

siln, tak že v prvním vydání ,Pemyslovc' stží lze

nalézti strofu, jež by pi recitaci znla jasn, pln a

esky. Teprve v opoždném vydání druhém r. 1863,

rozmnoženém o adu básní, hrubé tyto jazykové a ver-

šové nedostatky aspo ásten byly vyrovnány.

Ale obecenstvo netlo básn ani zrakem písného

posuzovatele hodnoty umlecké, ani s kritickým m-
ítkem historika, žádajícího bu výklad ideový nebo

vrnou djinnou evokaci, ani posléze s draznými po-

^ Upozornil na to J. Král ve své studii ,0 prosodii eské',

v ,Listech filologických' XXI, str. 430.

Literatura eská devatenáctého století. III. /l, g
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žadavky uhlazenosti formální; tenástvo širŠí v dob
politické malosti se spokojovalo zrýmovanou kronikou

velikosti djinné a bylo nadšeno úhrnnou snškou vla-

stenecké didaktiky. Vocel sám v pedmluv druhého

vydání jasn vykládá dvody vnjšího úspchu díla.

,Pední píina píznivého výsledku toho byla idea ná-

rodnosti, podstatný živel básní tch tvoící. Obecenstvo

eské nalézalo v ,Pemyslovcích' ozvnu toužení svého

po možnjším hnutí národního života, tehdejšími ne-

blahými okolnostmi sklíeného; nalezlo tu nejednu my-

šlenku zejm vytknutou, která se až dosud ped ve-

ejností tajiti a bedliv stežiti musela.' A nkteí
znalci shodovali se s úsudkem Chmelenského, jenž

(v list Celakovskému 30. íjna 1838) ,Pemyslovce' pí-

padn nazval ,matnými a pracnými', pece všeobecné

mínní stavlo je vysoko. Nad jiné charakteristický pro

populární ocenní ,Pemyslovc' jest výrok souasn
uinný dvma osobami vzájemn úpln cizími na

samých hranicích eského jazyka: professor vojenského

uilišt v Novém Mst u Vídn T. Burian a báský
akademik Jedlika ve Sávnici míniU, že ,Pemyslovci'

jsou pro Cechy tím, ím ,Slávy Dcera' pro všecky

Slovany.*^

III.

,Me a kalich'.

Pohodlnou a suchou manýrou ,Pemyslovc' jal se

Vocel chronologicky veršovati další dje eské. Pro

dobu Lucemburskou pinášel si zvláštní zájem. Cesty za-

6 Píše o tom J. Pospíšil T. Buiianovi 16. února 1839; dopis

jeho (. 40) viz v listái ,Z dob našeho probuzeni', vydaném

F. enským v Praze 1875.
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vedly jej r. 1836 do vlasti rytíského rodu francouzského,

ale historická koist, kterou tam doufal vyzískati, byla

praskrovná. Jan Lucemburský, jako typický repraesentant

západního rytíství, byl pedmtem zvláštního podivu

Vocelova; v ,Grundzilge der bohmischen Alterthums-

kunde' (str. 181— 183) kreslí jej jako vyvrcholení ry-

tíského mravu v echách a pirovnává jej ke králi

Artušovi; podle názoru Vocelova kupí se i kolem krále

Jana stolní družina rytíská, z níž Vilém Zajíc z Val-

deka, Plichta ze Zerotína, enk z Lípy a ,Klimberk,

rytí smlý, mladý, dobrý druh dosplý' vynikli nej-

slavnji. Ke Karlu IV. Vocel byl veden zájmem dje-

pisce umní. Nadšený oslavovatel eského trecenta ze-

vrubn studoval malískou školu Karla IV. a jejího hlav-

ního pedstavitele Tomáše z Modeny, jehož domnlý
eský pvod vdecky vyvrátil. .Nechápaje doby té s vyš-

šího hlediska historického, ulpíval na statickém po-

jímání její kultury, jež projevuje se onou ,ódou, v níž,

naprosto pohešujeme vznešenjší vzlet básnický, vyšší

cit horování'. ^ Tímto zpsobem první obsažnjší díl

,Mee. a kalicha' optn spoívá na rytíském a goti-

ckém romantismu jako ,Pemyslovci'. Rytískou udatnost,

vlastenecké nadšení Vocel nalézá i ve válkách husit-

ských, jichž lidovému, mravnímu a spoleenskému cha-

rakteru vbec nerozuml. Úzkostlivý konservativec,

choulostiv se strachující o pohodlný klid svojí stu-

dovny, hrozil se rozpoutané síly, nešetící daných útvar;

ztrnulý archae olog a mikrologický djepisec umní ne-

dovedl pochopiti boue, jejíž blesky srážely románské

oblouky a gotické klenby. V ,Grundziige' líí husitství

jako velký rytíský turnaj, jehož opravdovost zašla

1 K. Šmídek na uv. m., str. 286.

5*
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píliš daleko; v druhém díle ,Mee a kalicha' optuje

se totéž zvrácené pojetí.

Slouení romancí z doby Lucemburské a z doby

husitské, jak je podává ,Me a kalich' vydaný roku

1843, jest nahodilé a vnjší; jednoty v knize opt není.

Vocel snažil se zjednati jakousi soustednost: sesku-

puje romance v pevnjší celky, doprovází je medita-

ivními a lyrickými partiemi, vkládá historický dj do

rámce fantasmagorických vidní a nebeských scén, ale

báse bortí se mu pod rukama v nesoumrnou spoustu

epických jednotlivostí a lyrických uzavených ísel.

Formální roztrženost a nedostatek komposice jsou

však sdruženy v ,Mei a kalichu' s nesprávností a vad-

ností nazírání. Postavy XIV. a XV. vku, které Vocel

modeloval si slohem rytíské romantiky, obestíral ana-

chronistickým vlastenectvím a slovanstvím své doby:

osamlá královna Alžbta zpívá tóny vlastenecké elegie;

polabští Slované stžují si do svých strastí humánnímu

Karlu IV.; Žižka deklamuje uprosted válené vavy
o podízení osobních zájm vlasti; Prokop Veliký peje

si vlast ,pivinouti k prsoum toužebným'; husitští bo-

jovníci táhnou na pomoc ,tam, kde otroctví etz bratry

svírá slovanské'. A tyto prázdné a duté tirády, o nichž

autor se domníval, že ,jsou básnny v pravém eském
a slovanském duchu' '^5 psány jsou v dob, kdy Fr. Pa-

lacký sbíral a poádal látku k III. svazku svých ,Djin

národu eského', t. j. k djinám eského husitství, kte-

rýžto svazek sám je nepímým odsouzením Vocelova

pojímání. Avšak ješt patrnjšího, opt nepímého vy-

2 Vocelv dopis, v nmž se te tato zmínka, ásten
otištn jest u Smidka na str. 205; avšak i Jar. Vrchlický ve své

úvaze shledává, že ,forma je jednotnjší, eštjší, slovanštjší".
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vrácení dostalo se Vocelovi r. 1845. eskonmecký
básník Moritz Hartmann, inspirován jsa titulem knihy

Vocelovy, vydal v Lipsku sbírku historických ballad a

politických meditací ,Kelch und Schwer; a tu podailo

se nmeckému lyrikovi, jenž odchován byl politickým

a sociálním liberalismem let tyicátých, proniknouti

k náboženskému a spoleenskému podkladu husitského

hnutí, jež, teba že zbarveno tendencemi moderními,

u Hartmanna proniká v djinné své velikosti a síle.

Než ani v rozvoji novoeského básnictví ,Me a

kalich' neznamenal pokrok, pirovnáme-li na p. báse
,Prokop Yelký' (páté íslo cyklu ,Poslední sen') k po-

dobné epické skladb ,Prokop Holý', kterou Fr. L. Ce-

lakovský vadil do ,Ohlasu písní eských'. Ani Cela-

kovský, práv tak jako Vocel, nezachytil mravní a ná-

boženský smysl husitství; i jemu jsou táborští bojovníci

jen neohroženými váleníky, neúprosnými mstiteli. Ce-

lakovský neidealisuje, válku vykládá temnými motivy

lsti a pomsty; hromadí ukrutné iny a dsivé výjevy a

rozestírá náladu balladické hrzy nad celým djem.

Jeho Prokop Holý vztekle toí palcátem nad hlavou,

ze žhavých zrak rozesílá blesky, snuje ábelské zámry,

šípem ukutým ze špice, na níž trela hlava jeho pí-

buzného, mstiv stílí po odprci: husitské boje jsou

tu souzeny s hlediska nespoutané síly, které se básník

podivuje. Proti tomuto hroznému bohatýru jest Vocelv
Prokop Velký ubohý rytí smutné postavy. S ,bolnými

prsy' chodí Prokop ve svém stanu a zakrývaje si oi,

pronáší sentimentální monology, v nichž oslovuje vlast

jako stydlivý milenec tyicátých let svoji snoubenku,

a pak ,ruce založe, oko vlhké klopí'; posléze, aby

uklidnil zdrceného svého druha zprávou o neústupnosti
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vzdorující Plzn, .pronese delší deklamaci o budoucí

slávé v djinách a komanduje k útoku: husitské boje

jsou tu souzeny pecitlivlým srdcem lyrického pathe-

tika. Rozdíl pojetí sdružen jest s rozdílem slohu. Cela-

kovský volil pádný, dlouhý, šestistopý verš ryze epický,

jehož draznost stupují štpné rýmy sudé vtšinou

ženské, v energických trochejích duní takka kolesa

válených voz husitských — Vocel stídá isté verše

trochejské s nepodaenými adami daktylotrochejskými,

rýmy sdružené s rýmy postupnými a dospívá tak k rý-

mované prose, psobící spíše dojmem falešné stroje-

nosti než zvukové malebnosti.

IV.

.Labyrint slávy'. Poslední verše.

Básnický cyklus Vocelv dovršuje se r. 1846 roz-

mrnou skladbou poetickou, v níž jako v umlém tka-

nivu sousteují se veškeré nitky pedcházejících jeho

prací veršových, ,Labyrintem slávy'. 1 tu skrývají

se za historickými nebo polohistorickými dji ideje

soudobé, i tu mluví osoby vzkíšené spíše suchým d-
myslem historikovým nežli tvrí obrazností básníkovou

tendenním zpsobem moderním. Také tentokráte Vocel

vyhrotil svoji skladbu v draznou didaktickou lekci

národu duševn se ohrožujícímu, též zde pesn vyložil

svj pomr k souasnému vlastenectví. Též v ,Laby-

rintu slávy' souvisela volba líeného ovzduší s odbor-

nými zájmy spisovatelovými, i v detailech této skladby

osvdil Vocel své podrobné vdní archaeologické a

kulturn historické a projevil vytrvalost tradic svého

rodného msta.
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Ale mnohem významnjší je to, ím .Labyrint

slávy' od Vocelových knih pedchozích se liší. Histo-

rické pozadí dje namnoze mizí ped matným snem a

povšechnou vidinou rázu pozdn romantického, z postav

individuáln djinných stávají se všelidské typy pový-

šené nad století a nad krajové omezení. Výlun eská
národnostní a slovanská idea je zpodobena jako souást

vných kosmických rozpor mezi idealismem a mate-

rialismem, vlastenectvím a kosmopolitismem, kesan-

ským soucitem a egoismem. Výslední tendence skladby

není jen zodpovdním otázek kladených v Cechách,

nýbrž vbec evropských problém ped ervencovou

revolucí. Didaktická lekce udlovaná národu nevyznívá

již všeobecnou klidnou formulí jako kdysi; v kulturním

programu ,Labyrintu slávy', vypracovaném v pohodlném

klidu uencovy studovny, skryt jest polemický osten

proti politickému radikalismu souasné mládeže. Pito-

reskní stedovk, kreslený s detailní zevrubností, není

již jen nehybná, peste a vrn omalovaná kulisa,

nýbrž zpnná hra sil a duševních proud.

Tento mocný vzestup básníkovy myšlenky, náhle

tíhnoucí ke všeobecnému, všelidskému, stemhlav se

vrhající do erné propasti zejících záhad, letících od hi-

storické jistoty k prchavé visi, vzestupu, jenž v ostatní

innosti Vocelov nenalézá analogií a jenž také není

podmínn pevraty životními, byl vysvtlován zpsobem
rozliným. Byl v nm spatován bezprostední ohlas

rozbouených moderních hesel, bijících v tyicátých

letech prudce na zddné názory obce vlastenecké;

Vocel odpovídal v básnické skladb, podobn jako

v souasných novináských statích, zpsobem osvíce-

ného vlastence ponurému hlasu západního liberalismu
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kosmopolitismu a skepticismu, jako díve byl tlumoil

bžné ideje eského obrození: zmna ideového ovzduší

podmiuje pirozen zmnu výsledního díla.'

Není pochyby, že ,Labyrint slávy' proudm tm
z velké ásti dkuje za myšlenkový svj charakter;

ale jeho koncepce a komposice, jeho ulenní a roze-

šení nejsou než ohlasem a napodobením Goethova

,Fausta'.2 I nejstrunjší skizza obsahu ukazuje jasn,

že ,Labyrint slávy' jest pouhou volnou parafrasí tragi-

ckého mystéria Goethova v peliv zachovávaném rámci

eské ideje národnostní a slovanské.

První verše básn znovu vyvolávají závrené
partie ,Mee a kalicha' a scény ,Posledního Orebity':

bitva Lipanská jest prohrána, táborství je znieno, na-

dšený vyznava kalicha a radikalismu husitského Jan

Kutenský chce si zoufati v sebevražd. Ješt vas však

pijde jeho Mefisto, Duchamor; slibem národní spásy

získá Jana a krvavým zápisem jeho duši za cenu de-

setileté vrné služby. Jan služeb užívá mrou svrcho-

vanou; Duchamorovou pomocí dobývá vítzství Sirot-

km, jež líena jsou suchou technikou ,Mee a kalicha'.

Nelítostným vznícením nedvry však duch vn za-

1 Názor ten zdvoduje a podrobn rozvádí Jar. Vlek na

uv. míst; z názoru toho plyne též, pro Jar. Vlek tsn sdru-

žuje ,Labyrint slávy' s K. Vinaického ,Snmy zvía.
2 O pomru obou básní psal nejprve autor sám velmi ze-

vrubn v pedmluv k ,Labyrintu slávy'. Kdekoliv naznauje

úplnou rznost skladeb, jest patrno, že se omlouvá. Kriticky po-

mr rozebral s hlubokým dmyslem K. Smídek, jehož vývody

strun shrnul a formuloval Jar. Vlek, kdežto Jar. Vrchlický

praví pímo: ,Výtka faustiady básni neublíží, oznauje nanejvýš

genre, kategorii, není však zde píznakem neb výtkou slepého

napodobení.'
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pírající pone své dílo negace; Jan se od nho dovídá,

že jeho otec, nadšený vdí muž katolický, padl ru-

kama Táborv, a proto zdšen odhazuje dosavadní

smysl životní: službu ideji husitské. Duchamor doufá

nyní úpln jej získati pro sebe na cest za fantomem

slávy. Lstnému zloduchovi nepodaí se však jeho plán,

ani když ve stopách staré lidové povsti o Faustovi nešast-

ného svence zavede k hluboké a zárove prázdné dis-

putaci uených mistrv, ani když mu ukáže pražskou

imitaci Auerbachova sklepa z XV. vku; Jan Kutenský

z veselého reje divokého svta prchá k tichému hrobu

matinu a básník Vocel z barvitého historického rea-

lismu rozmarn nakreslených stedovkých scén k ry-

tíské sentimentalit elegických partií ,Pemyslovc'.

Unylá Ludmila, schovanka matky Janovy, vkroí

u hrobu matina do osud rekových, a tená od prv-

ního okamžiku, kdy dívka se objeví, jest jist, že tato

andlsky krásná, andlsky ctnostná, andlsky nudná

panna Jana vysvobodí. Není jako Markétka slastná past

nastežená Duchamorem, nýbrž pravý posel boží na zemi;

miluje Jana, než nikoli nevinnou smyslností Markétinou,

nýbrž s bezkrevným spiritualismem Klopstockovských mi-

lenek. Chce jej zachrániti a užívá k tomu všech se-

všednlých prostedk rytíských povídek i všech vzne-

šených frasí katolických modlitebních knih. Duchamor

tuší její snahu a odvádí Jana na dalekou pout dávno-

vkostí slovanskou, která má svrchovan vznítiti jeho

ctižádost. Drahocennou šávou omladne Jan jako Faust

v arodjné kuchyni. Jeho cesta do minulosti však pas-

sivní svojí meditací blíží se spíše Childe Haroldov

pouti nežli soustav duchovních dobrodružství v II. díle

Fausta. Childe Haroldovské motivy vystupují tu v mo-
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difikaci Kollárov: Slované polabští i pobaltití hynou,

velkomoravská íše i slovenské panství padají slovan-

skou nesvorností, Rusové trpí návalem tatarským, Srbové

porobou tureckou; posléze se Jan s píšerným svým

vdcem octne v domnlé kolébce Slovanstva nad Gan-

gem, a se sarkastickým posmchem Duchamor znovu

dokazuje Janovi, že jediný východ z vného bludišt

pohrom ovládajících djiny slovanské jest zamnní
víry a národnosti za kult vítzné hmoty a volného kos-

mopolitismu. Jan neví a vrací se dom, oekáván jsa

Ludmilou, která ješt na zemi jej vysvobozuje za okol-

ností velmi romaneskních, umírajíc sama. Tak posléze

Jan jest vnou ženskostí zachránn od Duchamora, ale

svj úkol neustálého snažení provádí teprve po vykou-

pení; v Porýní vynalézá knihtisk, svrchovan dokonalý

nástroj na zvelebení vlastního národa i lidstva vbec.

Výmluvnou apotheosou hrdinského poslání isté ideje

a osvty báse vyznívá:

,Nastane vám bojování nové,

nových nepátel se zdvihá roj;

svaté myšlenky však hrdinové

s hmotem bujným ponou krutý boj —
avšak bitvy krvavé a see
neotevrou blaženosti chrám:

Vzte, že jen svtla bleskne' mee
vydobudou vnou slávu vám .''

Bolestné stigma abstraktnosti a íiktivnosti vtiskuje

ráz celé skladb. Goethovým postavám úpln odat
jejich bohatý realismus: Mefistovi pekypující humor a

kaustický vtip, Markétce erotické kouzlo; místo nich

zstala zosobnná chladná negace a serafické neživotné

schéma. Jan Kutenský neprožívá nic, nýbrž jen po-
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zoruje — ,Labyrint slávy' není básní duševního vývoje,

je spíše básní duševní nehybnosti. Není to drama, nýbrž

studená reflexe, není to život, nýbrž ztrnulé vidní.

I výsledná idea o svrchovanosti a samospasitelnosti

práce kulturní koncipována jest chladnou reflexí uence
a abstraktního theoretika v stízlivé studovn mezi kni-

hami a listinami. Schází jí, jak již K. Havlíek v pa-

mátné recensi v ,eské Vele' r. 1846 pípadn vytkl,

jednak pímý, radostný pomr k životu, jednak hrdinská

síla a mužná chrabrost. Vocel, syn rodiny úednické,

dlouholetý šlechtický vychovatel, pozdji universitní

professor, pojímal národ abstraktn, kuse, jen uenecky.

Koncem tyicátých let Vocel definitivn opouští

poesii, v níž pes hluný vnjší úspch vždy zstával

cizincem, a výlun oddává se archaeologii a historii

umní. Od r. 1842 Vocel žil v Praze, horliv inný jako

publicista, hájící eskou vc v nmeckých listech^ a za-

mstnán redakcí ,Casopisu eského Musea', jejž vedl

osm let do r. 1850, kdy byl jmenován mimoádným
professorem archaeologie na pražské universit. Úzkost-

livou konservativnost a opatrnou stízlivost projevoval

Vocel práv tak v redakci listu, jako v spolupracov-

nictví pi tiskové censue, kde, pomáhaje Safaíkovi, po-

kládán byl za ,muže ducha choulostivého', takže z jeho

jmenování censorem byla u nás oprávnná obava.^

Nebyl z povznesených duch jako Palacký, kteí v únav-

ném studiu historickém nepozbývají živého, volného

smyslu pro poteby a touhy neklidné pítomnosti.

3 O publicistické innosti Vocelov bude e na svém

míst.
* Píše o tom M. Fialka T. Burianovi r. 1844; dopis jako

. 80. otištn jest v uvedeném listái ,Z dob našeho probuzení'.
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Básnická innost Vocelova, jež r. 1847 vykazuje hlu-

boce bolestnou ,E legii nad hrobem J. Jungmann a,

(v asopise eského Musea), koní r. 1849 dvma
drobnými cykly politické meditace a tendenní reflexe:

,Ped beznem r. 1848' a ,Po beznu r. 1848'

(opt v asopise musejním). S tžkým tónem zádumivé

eleginosti, s ponurou náladou truchlého vlastenectví

zachycuje Vocel politickou a duševní stísnnost v echách
za vlády absolutistické; volí malebné, a ponkud za-

mlžené a matné obrazy, aby nemusil mluviti nebez-

penou eí pímou, skrývá se za klidný historism, aby

se nedotýkal bolestných souasných aktualit. V druhém

cyklu, plném emfatických apostrof, velých výkikv^

uvoluje se výraz, obrazy stávají se przranjšími, vztah

ke skutenosti mužnjším; le politický program tu

hlásaný je zase ona abstraktní samospasitelnost isté

práce ideové, jak ji známe z ,Labyrintu slávy,' pro-

vázená velým doporuováním historismu, pro Vocela

velmi píznaným. Ale tyto asové úvahy, v nichž, a
utajeny, chvly se horké otázky dne, básnny jsou

mrtvými formami renaissanní poetiky románské, gha-

selem, šestinou, kanconou a kanciolem, poprvé do es-

kého verše uvádnými.^ Jest tu píkrý nepomr obsahu

i formy básnické, jenž nasvduje tomu, že Vocel tvoil

spíše chladnou aesthetickou kombinací než z bezpro-

stední nutnosti poetické, a že umlý tento stilisovatel

vbec nedopracoval se hlubšího názoru o stilové jednot.

Po stránce ist technické oba cykly jsou vý-

znamný; souasn s Douchou pokusil se Vocel udo-

mácniti nové útvary veršové v naší poetice. V té pí-

° Podrobný rozbor obou cykl jmenovit po stránce for-

mální podává na str. 27-32 dotené úvahy Jar. Vrchlický.

•*-^
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in vzdává mu povolaný soudce Jaroslav Vrchlický

právem svrchovanou chválu: ,Uvedení forem tchto

do poetiky eské zdailými vzory jest básnický in,

jejž zapoísti lze v platnou zásluhu obma tmto ne-

spravedliv zapomenutým básníkm: Vocelovi i Dou-

chovi. Mžeme íci, že Vocelovi se formy, které si vy-

volil, podaily celkem plynnji a hravji než Douchovi,

kdež vyznívají pi veškeré snaze trochu toporn a tžko-

pádn. Bylo to vždy obohacení eské poetiky dosavadní,

otevení nových drah, kde mohl se jazyk vzdlávati

k vtší stálé pružnosti a ohebnosti. Formální ty pokusy

zasluhují ocenní a uznání'.^

Prací formalisty jest též poslední in Vocelv,

vztahující se k poesii, jazyková a veršová revise ,P re-

my slovc' r. 1862, jež dala tenástvu knihu nejen

rozšíenou o šest básní a naopak zkrácenou o nkolik

prázdných romancí, nýbrž i formáln úpln pebásnnou.

Ale východisko tchto pronikavých zmn, jak prozrazuje

zmínka v pedmluv, není básnické; Vocel neví, že

,Pemyslovci' budou píštími generacemi posuzováni

jako dílo tvrího umlce, nýbrž jako práce professora

literatury eské na vysokých školách.

'^ Na m. uv. str. 30.



HLAVA TETÍ.

FRANT. PALACKÝ V LETECH 1823-1848,

Napsali Arne Novák a Josef Peka.

I.

Palackého život a styky spoleenské v Praze

v letech 1823-1848.

Dne 11. dubna 1823 pišel ptadvacetiletý Fran-

tišek Palacký do Prahy. Odborná historická studia a

velé náklonnosti literární pivedly ueného a ctižádo-

stivého mladého muže do nového ústedí spoleenského,

kdež uvítalo jej vlídné a obtavé pátelství obou du-

ševních vdc národního hnutí obrozenského: Josefa

Dobrovského a Josefa Jungmanna. S Jungmannem byl

Palacký patrn v písemních stycích od dob ,Poátk
eského básnictví', s Dobrovským seznámil se již za

vídeského pobytu r. 1820. Obma platily jeho první

návštvy v Praze. Hned o polednách po svém píjezdu

do Prahy vyhledal Jungmanna a strávil s ním a s jeho

pátelskou družinou ostatek dne; nazítí navštívil Do-

brovského. jKaždodenníek' zaznamenává pak peliv,

kterak studia v bibliothece a návštvy musea stídaly

se s obdy u Jungmanna, u Svobody a bratí Presl,

jak Hanka a Macháek provázeli nového druha Prahou.^

1 Fr. Palackého Korrespondence a zápisky I, 85, 86.
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K Studiu V knihovn záhy se pidružila palaeograíická

soustavná cviení u Dobrovského, jež pracovitý mladý

muž sluoval s vychovatelským úadem u bohatého

velkoobchodníka Ahsbase; brzy otevely se Palackému

pražské archivy Šlechtické, desky zemské i dvorské a

listinné bohatství pražské mstské i guberniální, zejména

když Dobrovský nadjného adepta historie doporuil

hrabatm Kašparu i Františku Sternberkovi, aby napsal

genealogii jejich rodu pro Hormayeráv ,Taschenbuch.'

Jak energicky a nadšen zaujat byl Palacký historickou

prací, projevuje plastickým líením svého listu B. Ko-

pitarovi dne 22. ervna 1823.^

Skvle provedená genealogická práce o dom Štern-

berském, za níž následovalo nkolik prací podobných,

získala Palackému celé srdce hrabte Františka Štern-

berka i titul ,hrabcího archiváe' a kvaliíikovala jej pro

úkoly tak estné jako obtížné, jimiž bylo vydání husit-

ských letopisv i kritické ocenní starých eských kro-

niká. ^ Palacký poznal záhy, že je potebí zmniti ži-

votní plán; jak zamýšlený návrat do Prešpurka, tak

2 ,Meine tagliche Bescháftigung ist es, alle Handschriften

zu entzifTern, Diplome, Bullen und dergleichen abzuschreiben,

bohmische Biichertitel zu kopieren und liber ihren Inhalt und

Form zu referieren. Wenn es nach meinem Wunsche geht, so

werde ich binnen anderthalb Jahren nicht nur einen bedeuten-

den historiographischen Vorrat (zur allgemeinen Geschichte von

Bohmen) gesammelt, sondern auch eine moglichst vollstándige,

kurze und umfassende (quae, qualia, quanta!) Geschichte der

echischen Litteratur zusammengestoppelt haben. Es versteht

sich, mít versprochener Htilfe der Prager Herren Litteratoren.'

(Korrespondence a zápisky II, str. 127 a 128.)

3 O tchto odborn historických pracích Palackého jakožto

prprav k .Djinám' viz níže; srvn. i všestrannou sta Josefa

Pekae v .Ottov Slovníku nauném' XIX, 1902, str. 39 násl.
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chystaná cesta po cizích universitách byly odloženy;

aesthetické práce zstaly fragmentem, vdecká karriera

na jejich základ pouhou illusí. ,Ale píznivci a pátelé

moji v Cechách nedali mi více opustiti Prahy a já ovšem

rád dal jsem se tu držeti',* praví. Vedle obou historicko-

kritických prací pro Uenou Spolenost snažili se šlech-

tití jeho podporovatelé pipoutati jej ku Praze i ob-

sáhlým úkolem jiným, z nhož vzrostlo životní dílo

Palackého. Od smrti svého pedantického a suchopár-

ného autora, jesuity Františka Pubiky r. 1807, ekala

,Chronologische Geschichte Bóhmens', dovedená po

r. 1618, na dokonení; stavové, kteí byli tém donu-

ceni pevzíti celý náklad nepopulárního díla, marn
hledali pokraovatele i mezi djepisci tetího a tvrtého

ádu; bylaf úloha pramálo svdná, látka bud nedostupná,

bu kriticky neutídná a nerozebraná, censura ne-

vlídná, honoráové podmínky skrovné. Když Palacký

ukázal ve ,Wúrdigung' svj dmysl a takt pi ešení

složitých otázek historické kritiky, zdálo se, že jest

pímo povolán, aby zdolal pramenný materiál, o njž

pokraování Pubiky se tíštilo. R. 1827 poali s ním

stavové vyjednávati soukrom o dokonení díla Pubi-

kova a 29. íjna téhož roku práci mu svili. Palacký

nabídku pijal, a se netajil, že by bylo lépe provésti

práci, Pubikou povrchn a chatrn vykonanou, úpln
znovu na základech moderních, což záhy formuloval

v obšírném a pronikavém organisaním plánu zemské

práce historické dne 24. ledna 1828.'"' Palacký z vlast-

^
,Doslov na místo pedmluvy k Radhoštu' otištn v (Drob-

ných spisech' Fr. Palackého, díl III, 1902, str. 780.

•» O nm pojednal Jaroslav Goll ve stati .Palackého pro-

gram práce historické' v .eském asopise historickém' 1898.
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ního pemýšlení a stavové z jeho hojných podání po-

znávaH jasnji a jasnji, že pouhé dokonení ,Chrono-

logische Geschichte Bohmens' jeho rukou bylo by nejen

anachronismem, nýbrž i vnitním násilím.

Proti zkostnatlému povrchnímu chronistovi doby

pedkritické stál tu mladistvý žák školy Dobrovského,

oplodnný filosofickým názorem djinným, jejž pinesla

perioda romantická; proti úzkoprsému stoupenci vlasti-

vdy ve smyslu racionalistickém nadšený vyznava ideje

národnostní; proti prmrnému lenu Tovaryšstva Je-

žíšova hluboký stoupenec moderního deismu, pepod-

statnivšího morálku bratrskou; proti nudnému vyprávi
vnjších píbhv a dat v poádku chronologickém

uvdomlý historik studující i vnitní procesy orga-

nismu spoleenského v minulosti: stetly se tu dva svty.

Stavové chtli rozešiti rozpor velmi rytísky; již

v dubnu r. 1829 pijali návrh, aby Palacký byl jme-

nován zemským historiografem, le nedosáhli svolení

dvorní kanceláe. Když pak Palacký odepel pokrao-

vati v díle Pubikov za pouhý honorá, nebudou-li

mu hrazeny výlohy cestovní a pípravy archivní, usnesli

se stavové 7. bezna r. 1831, aby nebylo již v Pu-

bikovi pokraováno, nýbrž aby Palacký napsal úplné

djiny eské ve tyech až pti svazcích a aby mu zá-

lohy, honoráe i stipendia cestovní byly vypláceny z po-

kladny zemské. Palacký byl takto ve skutenosti historio-

grafem zemským a tak vystupoval i na hojných zahra-

niných cestách studijních; officiálního titulu však do-

stalo se mu až 29. listopadu r. 1838.**

•' Akta celé vci Pubikovské i historiografické peliv
snesl Jaroslav Haasz ve stati ,K eské historiografii' v Památníku

na oslavu stých zrozenin Fr. Palackého, v Praze 1898, na str.

518—544.
Literatura eská devatenáctého století. III. /i. O
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Palackého, picházejícího z Prešpurka do Prahy,

provázela povst knihomola,' ale záhy vyvrátil ji mladý

sliný muž vším slohem svého života. Krásoduchý

aestheticismus, jenž rozncoval a stravoval jeho bo-

hatou spekulaci, prolnul ted jeho životní formy. Vzdal

se celou mladistvou bytostí tehdejší Praze, hudebnímu

a ponkud lehkokrevnému mstu Mozartovských tradicí,

kde mšanstvo s úzkostlivou vybraností napodobovalo

spoleenské mravy šlechtické a kde aristokratické sa-

lony pstovaly, nikoliv bez lehkého stínu pvabného
anachronismu, galantní grácii francouzskou; typický

pedstavitel tehdejší pražské spoleenské i umlecké

kultury, slavený komponista Václav Jan Tomášek, stal

se Palackému pítelem již v prvních dnech pražského

pobytu. Jako kdysi mladistvý Lessing v Lipsku strásal

prach tísnící mladého uence, ,chtje se státi lovkem
a nauiti se žíti', tak i mladý Palacký prožíval ted s ari-

stokratickou a poloaristokratickou spoleností v Praze,

jež ráda ,vlastenila po nmeku', veselý a okázalý život,

krajn odlišný od asketismu prvních let prešpurských.

Komorní i virtuosní hudba dávala životu radostný

rhytmus, plesy a reduty slavnostní lesk; vtipná a vy-

braná konversace nmecká a francouzská vybíjela své

pointy pi kuleníku a whistu, francouzská dvornost

nadechnutá chvílemi wertherovskou citlivostí nalézala

svdné jevišt ve velikých, peliv pstovaných za-

hradách na obvodu malé Prahy. Palacký úastnil se

všeho.^

' Zajímavý doklad o tom u M. ervinkové-Riegrové, .Karel

Egon Ebert o Fr. Palackém', v Památníku Palackého na str.

39 a 40.

8 Obšírnji o tom F. L. Rieger, ,Za jakých pomr, zejména

sociálních, podnikl Palacký úkol svého života', v Památníku Pa-

lackého na str. 45—60 a J. Peka na uv. m.
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Vychovatelství v rodin Ahsbasov, dvérný styk

s hrabaty Sternberky, eské jazykové hodiny u knížete

Karla Schwarzenberga a knžny Auerspergovy otevely

mu pístup do nejskvlejších salon pražských. Navšt-

voval asto barona Astfelda v pražské domácnosti i na

trojském zámeku; baví val se s rytíem Rittersberkem,

zaníceným sbratelem národních písní, i s baronem

Stentschem, který rozdloval svj zájem mezi finanní

akce a studia historická; býval vítán u bankée Des-

sauera i proslulého lékae doktora Helda. Rodina

fiirstenberského hospodáského rady Eberta nalezla v Pa-

lackém oddaného pítele, mladistvý krasavec Karel Egon
Ebert, slavený pro epickou skladbu ,Wlasta', stal se d-
vrným druhem Palackého.

Mladý Ebert zavedl Palackého i do rodiny boha-

tého advokáta a velkostatkáe dra Mchury, dsledného

konservativce a ctitele aristokracie i zízení patrimoni-

álního; seznámil jej s mladým Leopoldem Mchurou,

rozmilým spoleníkem a nadaným hudebníkem, i s jeho

dvma slinými sestrami, z nichž Antonii sám miloval.

Též na Palackého psobila zprvu Antonie hlubším

dojmem, záhy však stala se Teresie jeho osudem. Od
íjna r. 1825 asto docházíval do graciosního paláce

kdysi Mac Nevenova, náležejícího Mchurovm, a tam

s Teresií, kterou od dubna r. 1826 uvdomle miloval,

trávíval veery; Teresie , harfovala'. Palacký provázel ji

na klavír. Struné a kusé, le krajn upímné a hodno-

vrné záznamy,Každodenníku'^rýsují namnoze smocným
citovým vzrušením rozvoj hluboké náklonnosti Pala-

^ Korrespondence a zápisky I, 118 a násl.; srovnej i uve-

denou sta Riegrovu a rtu M. Cervinkové-Riegrové, ,Ped sat-

kem Palackého', ve ,Svtozoru' 1886.

6*
.;
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ckého. Slenu Teresii Mchurovou vidíme takm ped
sebou: útlá, štíhlá dívka prostední postavy a kehkých,

nžných rys sklání s nevinnou koketterií a milým

tveráctvím svoji tváiku, pobledlou ponkud nemocí

a ovinutou tmavohndými kadeemi; na jemné pleti

hraje subtilní nha a ve výrazném hndém oku žert

a kapice. Zde poznává Palacký novou erotickou kul-

turu, pravý protiklad citových vznt, tuch a sn pe-

riody prešpurské. Tam v bytosti krásné a dokonalé

paní, Niny Zerdahelyové, skutené zosobnní mravní a

duševní grácie anglické, oné hluboké, klidné, zamyšlené

krásy, již definoval Shaftesbury a opvoval Klopstock,

zde v nippové kehounké postavice mondainní sleny

laškovná a rozechvlá, smavá a hravá tlesná grácie

francouzská, jaké uila sliná Musarion a k níž vycho-

vával ponkud zženštilý Johann Georg Jacobi; v Preš-

purce mní se vznešená erotika v složitou soustavu

vážných myšlenek, plachých snv a platónských ideí,

v Praze se láska napluje hrou, žertem, rozmarem;

u paní Niny vzlétá spirituelní pátelství na tžkých,

serafických perutích vesmírem a posléze zaduman kleká

u bran záhrobí s abstraktním pomyslem posmrtného

souzvuku, u sleny Teresie raduje se Palacký z plnosti

slastného okamžiku a je šasten, když formou satku

jeho pozemské blaho jest trvale posvceno.

Když 16. záí r. 1827 na Mchurov statku Votín

Palacký s Teresii byl oddán, nadobro jsou rozešeny

citové krise jeho mladých let. Souasn rozešena byla

i otázka jeho hmotné existence; domácnost bohaté d-
diky zaruovala jeho historické práci klid a bezsta-

rostnost. Nescházelo ovšem malodušných závistníkv a

pichlavých pomlouva; sám Jungmann vidl v satku
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s dcerou ponmilé rodiny, kde mluvilo se jen n-
mecky, nesprávný ústupek karriee; dne 22. dubna 1828

psal píteli Markovi: ,Palacký ne co Cech neb Slovan,

ale co dobrý Nmec své štstí udlal a tím opt eskou

stranu ponkud urazil.' ^° Spoleensky smlý a vítzný

postup Palackého pesahoval obzor malomstského lite-

rárního svta eského, a pece nebyl než souhlasnou

illustrací jeho smlého a vítzného rstu myšlenkového.

II.

Palackého práce aesthetické a filosofické. ^

Práce, jež zamstnávaly Palackého pímo ped pí-

chodem do Prahy, byly vtšinou rázu aesthetického a

svými koeny tkvly hluboko v dob prešpurské. Již

r. 1819 formuloval Palacký své theorie aesthetické lite-

rárn, jak vypráví v ,Doslovu k Radhoštu'^: ,Utkvl jsem

posléze ve filosofickém zkoumání krásy. Nepedvídal

jsem té doby ješt budoucího povolání svého, a krása

'^^ Citováno u Pekae na uved. míst.
1 Palacký jako aesthetik a filosof jest pedmtem ady

vynikajících monografických studií posledních let: jmenujeme

z nich: L. ech, .Palacký jako aesthetik', v Památníku Palackého

na str. 391—442; O. Hostinský, ,Fr. Palackého aesthetické studie

1816—1821', tamže, na str. 367—390; J. Pospíšil, ,Hlavní principy

krásovdy Fr. Palackého se zetelem k nauce svatého Tomáše

Akvinského', Hlídka XV, 1898 (lánek práv tak uený jako

jednostranný), a zhuštný odstavec v Zd. Nejedlého ,Katechismu

aesthetiky', 1902, na str. 55 a 56; L. ech, ,Palacký jako filosof,

Osvta XV, 1885; týž, ,Palacký a Kant', as. Mat. Mgr. 1898;

. G. Masaryk ,eská otázka,' v Praze 1815, na str. 96 a násl.

Srovnej k tomu i úvodní stati L. echa v .Drobných spisech' Fr.

Palackého, v Praze 1902, díl III, na str. 64—255.

- Spisy drobné III, na str. 779 a 780.
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ve vd a umách byla to, co na ten as vnadilo ducha

mého k sob nejsilnji. Proto pijav na se ouad vy-

chovatelský r. 1819, zabral jsem se brzy do skládání

zvláštního díla ,0 kráse a umní'. Poátkem roku 1820

pehlížeje své vdecké poznání, vytýká svoji velkou

znalost i samostatnost v aesthetice^ a téhož roku píše

Janu Kollárovi: ,Co dlám? Co horlivec pro vlast a

umní dlati mže: tu, cviím se a píši aesthetiku

svou. — Mé nejvtší snažení bylo by pouiti píkladem,

že nám potebí již jednou mysleti^ mluviti a konati

slovansky, odhodícím nezdárné slabikáe nmecké.'^

Aesthetická práce postupovala pak až do píchodu

do Prahy soustavn a rychle; na míst plánu poetiky

rozhodl se Palacký záhy pro soustavu aesthetiky a

v Prešpurku dokonil první knihu zamýšleného díla,

jež obsahovala též djiny aesthetiky. Tyto byly odtr-

ženy a zpracovány v Cúzu r. 1821 jako ,Pehled djin

krásovdy a její literatury'; souasn pracoval Palacký

o druhé knize soustavné aesthetiky ptidílné a napsal

i poátek knihy tetí. Le pobytem ve Vídni a pícho-

dem do Prahy byly aesthetické práce petrženy k vel-

kému podivu pátel literárních, kteí v Palackém vidli

budoucího professora aesthetiky na universit v Praze.^

Šafaík psal 22. ledna 1824 z Nového Sadu naléhavým

tónem: ,Což pak Vy, milý píteli, dláte.? jak se Vám
pi pracech Vašich vede.?* Badání historická, jimž jste

se oddali, chvalná jsou zajisté a vzbuzují u všech nás

zde radost, nadji, potšení již naped, ale byla by to

^ Korrespondence a zápisky I, 58,

* M. 1879, str. 381.

' Píše o tom elakovský koncem prosince Kamarýtovi,

viz elakovského ,Sebrané listy', v Praze 1863, na str. 74.
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pece veliká zkáza, veliké neštstí pro ubohou litera-

turu naši. kdybyste napotom, jak se zdá, pole aesthe-

tiky cele opustili. Oblažte nás, probh, pece jednou

po tak dlouhém prodlení Krásovdou Vaší, anf ji dávno

v rukopise hotovu máte a píležitosti tisku by Vám
snad Praha poskytla'." Palacký pak práci piloval a upra-

voval, pipravil hotové ásti k tisku, ale samostatné

nové zkoumání aesthetické odložil zcela stranou; jen

r. 1828 napsal ,Das Schóne, ein philosophisher Versuch',

,na požádání dvou velmi milých osob, jimž tehdy ješt

nová vdecká terminologie dlala velké obtíže a kteí

pece si páli blíže poznati jeho názory o vci té'.
^

Toto ,abrégé' bylo však již poslední aesthetickou prací

Palackého.^

,Krok' pinesl r. 1823 ,PehIed djin kráso-

vdy a její literatury''' a téhož roku úvod syste-

matické krasovdy:
,
Povšechné zkoumání ducha

lovího v jeho innostech'; ostatek Palacký

uveejnil v ,Casopise eského Musea', r. 1827 ,0 krá-

sovd (první díl), r. 1829 ,0 krásocitu' (druhý

díl) a r. 1 830 ,0 pvodu kominosti atragi-
nosti' (úlomek nedokoneného tetího dílu).^*^

V,Pehlede djin krasovdy a její lite-

ratury' ukázal Palacký svdomitost a hloubku svých

prpravných studií aesthetických. jež podníceny tením
Biaira, Addisona, Bouterweka, Schillera, Herdera a ze-

" Korrespondence a zápisky, II. str. 163.

"' Gedenkblatter, 1874, str. 4.

*^ O. Hostinský na uv. miste, str. 389—390.

» Podruhé v .Radhoštu' 1872, I, na str. 285—332, potetí

v ,Drobných spisech' III, na str. 76— 114.

10 Nový souborný otisk v .Radhoštu' 1872, str. 334—425 a

v .Drobných spisech' III. na str. 115— 185.



PAl.ACKh';il() 1M{ÁGK AKSTHETIOKÉ. '3

jména Kanta, záhy obsáhly celý obor krasovdy antické,

renaissanní, klassicistské a romantické. Nezávisle na

zapadlém Kollerov pehledu ,Entwurf zur Geschichte

und Litteratur der Aesthetik', prvním pokusu svého

druhu, pehlíží Palacký kriticky a historicky vývoj

aestiietiky; vytýká s jasností a soustavností základní

principy význaných aesthetik; charakterisuje indivi-

duality i celkové smry v antice a v italské, francouzské

a nmecké krasovdné spekulaci novovké; souhlasné

s osvícenstvím své doby naprosto pomíjí aesthetik

stedovkou, jíž vdí za ústední ideu vlastní aesthe-

tické theorie; vyluuje, jako všickni klassicisté školy

Kantovy, z aesthetiky theorii umní; asto místo klid-

ného výkladu a soustavné kritiky klade nadšené horování

souhlasu i podivu. Jeho souhlas náleží platónskému

idealismu, pedevším pak aesthetickému intellektualismu,

jak formulovala jej anglická spekulace XVIIl. vku,

s níž však neshoduje se Palacký v stotožování dobra a

krásy a kterou dopluje dslednou methodou psycho-

logickou. Tak dospívá úplné samostatnosti vzhledem ke

Kantovi, na jehož základech se vzdlal, a tak pistupuje

se skvlou vdeckou výzbrojí i s podivuhodnou vnitní

svobodou k úkolu samostatného uvažování a filosofo-

vání aesthetického. ^^

Le aesthetická theorie Palackého, jak ji vyložil

v kusé ,Krásovd ili o kráse a umní kni-

hách paterých', souvisí nejen se západoevropskými

theoriemi aesthctickými XVIll. vku,' nýbrž i s duševním

okolím, v nmž Palacký vyrstal. Vlastní ideou krásy

jk jest mu ,božnost, jestotný obsah všech konených úel
B života duševního, jakoby srodnost a podobnost BohuL h L. ech v Památniku Palackého na str. 390-402.

I
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ili Úastenství pírody boží a obraz bytu lidského ve

lovku.' ^^ Zda neozývá se tu vedle vliv scholastických,

jež Palacký recipoval prostednictvím Baconovým,

"

i silný odkaz bratrského domova a vychování ? Klade-li

dále Palacký obor krásy do citu a obraznosti, a nikoliv

jako Kant ve shodu obraznosti a rozumu, pibUžuje

se arci citové filosofii Jacobiho, ale vyjaduje spolu též

mocné a hluboké zaujetí citové stránky své bytosti,

jemuž vlivem paní Zerdahelyové podlehl a jež vyjádil

i ve své veršované poesii. Jindy jest jeho oporou proti

Kantovi Herder, klade-li draz na pvodnost, bytnost,

zákonnost, samostatnost ideje krásy a odvoduje-li

možnost aesthetiky jako vdy; pro svj methodický

postup volí si za vzor racionáln psychologickou me-

thodu anglických aesthetik XVIII. vku, konstruuje si

pi tom aprioristicky pojem krásna. ^^ O Herderovi

krásn napsal již v ,Djinách krásovdy': ,Duch istého

lovenství zdál se spoívati na nm jako na svatém

knzi svém a mluviti z nho i ve krásovd;'*" byl za-

sažen jeho vlivem mocn v skladbách básnických

i v celém pojetí poesie: vybraný klassicism a huma-

nitní názor životní sbližovaly Herdera s prostedím

prešpurským. Také duch anglických intellektuahstv

a moralist XVIII. vku, pedevším Shaftesburyv, spo-

íval na kruzích, s nimiž se Palacký v Prešpurce stýkal;

paní Nina Zerdahelyová byla, jak eeno, zosobnním

Shaftesburyovy harmonické kallokagathie.

. 12 Drobné spisy líl, str. 129.

13
J.

Pospíšil na uv. m.

1* L. ech v Památníku Palackého na str. 407.

^' Drobné spisy III. str. 105
;
podobn mluví i Jan KoUár

ve ,Slávy Dcei' I, 64 o Herderovi jako ,knzi lovéckosti'.
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Všemi tmito cestami, k nimž ukazovalo mu lite-

rární studium i myšlenkové okolí prešpurské, usiloval

Palacký vymaniti se z arovného kruhu ideí Kantových,

které podmanily si jej již vlivem professora Žigmondyho.

Na základ Kantov Palacký buduje celou soustavu.

Pijal a prohloubil aesthetický subjektivismus Kantv,
jenž v nmecké krasovd nenalezl stoupencv, a ukázal

se tak jeho žákem (výklad o tom, jak možno a vysvt-

litelno, že krása pece jeví se v pedmtech, ml býti

podán v III. knize ,Krásovdy', ale zstal nevypracován),

vystoupil však proti nmu, prohlásiv krásu za samo-

statnou psobnost ducha. Pes to a pes vlivy Fichte-

ovy, Jacobiho, Herderovy a Platonovy zaazuje djepis

krasovdy dílo jeho v sousedství Kantovy spekulativní

aesthetiky. ^^ Palacký ml však k aesthetice osobnjší

a pímjší pomr než jeho královecký uitel, jenž kra-

sovdou doploval svoji soustavu theoretické filosofie;

Palacký byl básník i literární kritik, hudebník i znalec

malíství; slovem: Kant o kráse a umní theoretisoval,

Palacký je procítil a prožil.

Rrasovdné fragmenty Palackého obsahují mnohem
více než slibují; z jejich nápovdí a princip lze vy-

voditi i Palackého metafysiku a ethiku; T. G. Masaryk

právem nazývá jeho sta ,Krásovda' ,noetikou, v níž

podává Palacký svou theorii poznání.' ^^ Filosoficky jako

aesthetický Palacký vychází od Kanta, prohlubuje jej

Herderem a Jacobim; reaguje proti jeho filosofii rozumu

svojí filosofií citu, podle níž rozum má pouze platnost

formální a regulativní a v níž uznává se cit za základní

i* Tak v struném pehlede Zd. Nejedlý na uv. m.. str.

50—59.
'^ eská otázka str. 98.
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mohutnost ducha lidského. 1 ve filosofii jako díve

v aesthetice vztyuje si aprioristicky nkolik samostat-

ných princip, jež kritika Kantova podvrátila; vící

idealista, jenž v pozdjších letech vrátil se i k víe

v osobního Boha, pokládal Boha, pírodu a ducha za

principy reální. Nad celou filosofickou stavbou Pala-

ckého, zbudovanou sice na cizích základech, ale z vlast-

ního myšlenkového staviva, klene se jako vznešená ko-

pule idea božnosti, kterou poznali jsme v jeho aesthe-

tice a s kterou setkáme se i v jeho díle djepiseckém

— — tu zvolna koní se spekulace, aby poala se

modlitba inem, prací, mravní akcí. Palackého filosofie,

vbec aprioristická, odhaluje posléze absolutno zp-
sobem takka theologickým a svou ethikou vychovává

jednotlivce i národ k tomuto absolutnu: pokraovati

k božnosti humanitou a náboženstvím jest závrené
slovo jeho filosofie.'^

Ukazuje nám tudíž aesthetická a filosofická innost

Palackého nejen po stránce chronologické a vnjší,

nýbrž i po stránce psychologické a vnitní, vývojovou

prpravu jeho historického díla a politického programu;

daly mu ono velké ideové pojetí, jímž se úspšn liší

ode všech svých pedchdc. Mají však i jiný význam

vývojový pro osobnost svého autora. Mládí Palackého

znaeno jest dsledným úsilím proniknouti k oividné

pravd, dobýti si myšlenkové skutenosti, zmocniti se

životní reality. Básnická innost stojí tu na nejnižším

stupni: Palackému potud staí abstraktní krása, tradiní

schéma, klassicistsky stilisovaný matný obraz života.

^^ Tak pojímají shodn filosofii Palackého L. ech v Osvt
XV, 1885, T. G. Masaryk na m. uv. a v koncisním pehledu

T. Peka v .Ottov Slovníku nauném'.
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Již v ,Poátcích eského básnictví' jeví se pokrok; Pa-

lacký chce klassicism opíti o eskou pdu, postaviti

poetickou fikci na podstavu daných pomrfi. V aesthe-

tických studiích opt jde dále: sestupuje až k samému
temnému dnu krásných jev, táže se po poslední pí-

in dojmuv a místo matné všeobecnosti nabývá logické

jistoty o krásnu, jež vyerpává jeho životní zájem.

Pražský pobyt posléze pináší dovršení a v historickém

studiu dává mladistvému uenci realitu, pravdu, sku-

tenost v míe svrchované.

Též novoeský vývoj literární pronikav byl zasažen

tmito aesthetickými pracemi Palackého. Dovršujíf se

v nich pokusy o eskou vdu národní, jimiž se JosefJung-

mann se svojí družinou významn a vítzn postavil proti

užším a skromnjším požadavkm starší generace ob-

rozenské. Palacký ukázal schopnost eského jazyka

i pro pomysly nejabstraktnjší, pro ideje nejsložitjší,

pro vdní obor nejsubtilnjší; bylf po Tomáši ze

Štítného, jehož dotud neznal, zase prvním pstitelem

filosofie jazykem a jistou mrou i duchem eským. Byl

myslitelem samostatným, jenž pijímal cizí ideje, aby

je rozvil, doplnil, modifikoval, a nikoliv pouhým eklek-

tickým kompilátorem, jakými se ukázali pozdjší filo-

sofití pracovníci školy Jungmannovy, Antonín Marek

a K. F. Hyna. Proto musil nov tvoiti e, nov hle-

dati terminologii, a uinil to s mladistvou odvahou

i s tvrím -štstím, teba pozdji sám neschvaloval

všech vlastních neologických pokusv a in, jež se

organicky pojily k podobné innosti Jungmannov a

jeho druh. Literární historii jeví se však jeho filo-

sofické názvosloví, a užito již v pracích samých, a
shrnuto ve sta ,Okus eské terminologie filo-
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sofickéV'' krásným i odvážným inem. Dosah inu toho

dá se posouditi také, teme-li živý a svží, jasný a klidný

peklad ásti Platonova ,F ai d r a','"' o nmž platí slova, kte-

rými Palacký shovívav posoudil
J.
erného pevod ,Fai-

dona' Mendelssohnova. ,Spis tento ušlechtilý v odvu es-

kém nejinae než jako pouhý originál se te; peklada-

teli podailo se spojiti v nm okrasy jak vdeckého, tak

pulárního slohu našeho'."^^ Tak lze o mladistvém Palackém

i použiti ve filosofickém oboru krásných slov, jimiž pí-

padn charakterisoval jeho starého uitele Dobrovského

Goethe: ,Kamkoliv zasahuje, tu hned jest patrný mistr,

který všude pochopil svj pedmt a kterému se

zlomky rychle v celek adí.'

IlI.

Dobrovský a Palacký.

Hrabata František a Kašpar ze Šternberka. Založení

Musea království eského.

Poznali jsme hluboké a opravdové úsilí Františka

Palackého postoupiti v aesthetických a filosofických

spisech k samé podstat vcí, k myšlenkové realit

a skutenosti. Pechýlení od aesthetiky k historii mlo
úsilnou snahu tu dovršiti. Vdci a rádci Palackého pi
tom byli dva mužové, náležející myšlenkovým smrem
i pátelskými styky tsn k sob: Josef Dobrovský

a hrab František Šternberk.

Pesný výklad ipocného vlivu, jímž Josef Dobrovský

hned v prvních týdnech pražského pobytu psobil na

19 M. 1827 a v Drobných spisech III, 191—198.

2" M. 1828 a v Drobných spisech III, 199—207.

21 M. 1833 IV, str. 462 a v Drobných spisech III, 644.
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Palackého, jest dosti obtížný. Methodický a ist vdecký
význam palaeografických cviení, historických diskussí,

archivních studií pod vdím dozorem Dobrovského

jest nesporný;! le rádi bychom znali i psychologický

pomr, ideový vztah obou v této dob; dojista nebyl

vyerpán na pd pouhé historie. Uitel a žák, kteí

tu stáli vedle sebe, byli zástupci protichdných svtv
ideových a dokonce dvojí skvlý píklad krajn odlišných

duševních organisací. Dobrovský dsledný osvícenec

v svtlých a jasných tradicích XVIll. vku. Palacký

zanícený romantik, odchovaný ideami nového století;

Dobrovský vyhranný racionalista, nenávidjící senti-

mentálního zmatku a citového upílišení, Palacký vyznava

filosofie citu; Dobrovský kritický skeptik písné obser-

vance, Palacký abstraktní apriorista odvážných koncepcí

metafysických; Dobrovský neúprosný strážce stízlivé

a vážné pravdy ve vd a literatue. Palacký mladistvý

nadšenec, kolísající mezi aesthetickým zanícením preš-

purské doby a národnostn literárním nadšením dru-

žiny Jungmannovy v Praze; Dobrovský rozený analytik,

Palacký pedurený mistr synthese. Nebyla tu snad

nedorozumní, jimiž bychom si mohli vysvtliti ned-
slednost úsudk Palackého o uiteli po jeho smrti,

-

nebylo tu snad pitahování a odpuzování dvou pól
protivných.'' Tolik jest jisto: nikdo nebyl uzpsoben

do té míry jako Dobrovský, aby mladistvému Palackému,

jenž bez rovnováhy vznášel se v aesthetickém vzducho-

1 O vlivu Dobrovského na odbornou historickou práci

Palackého viz níže.

2 Viz rozpor pojeti Dobrovského v Palackého pednášce

,Josef Dobrovský's Leben und gelehrtes Wirken' 1833 (otištné

v pekladu v Drobných spisech 111,418—449) a v úvod díla ,Die

áltesten Denkmaler der bohmischen Sprache' 1840.
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prázdném prostoru, dal pevný bod, na kterém by mohl

jist stanouti. Pohnul-li Palacký s tohoto bodu naší

zemí, není to v poslední ad zásluhou jeho uitele

a mistra.

Dobrovský uvedl Palackého do domu Šternber-

ského na Malostranském námstí a sblížil jej s dvéma

nejskvlejšími osobnostmi eské šlechty souasné, s hra-

baty Františkem a Kašparem Sternberky.^ Byli to bra-

tranci dvou rodových linií, le dlouho žili tak neroz-

3 Oba bratrance nevyrovnateln charakterisoval Palacký

sám: Františka v nekrologu v Jahrbticher des bóhmischcn Mu-
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lun spolu, Že nejen souasníkm, nýbrž i historii rysy

jejich chvílemi splývají, a ve skutenosti byly to indivi-

duality znan odlišné.

František hrab Sternberk-Manderscheid (1763 až

1830) choval pod svým mužným, krásným elem, jež s an-

tickým profilem, lysým pedhlavím psobilo dojmem
vzácné jemnosti a pravidelnosti, neobyejnou kulturu

aesthetickou. Odchovanec velkoduŠného zakladatele

slavného musea kolínského, kanovníka Wallrafa, zami-

loval si záhy vci krásné a jemné; umleckou zálibu

prohluboval djepisnými odbornými znalostmi; široký

rozhled velkého svta snoubil s oddanou náklonností

vlastivdnou. Založil sbírky mincí a mdirytin — tchto

milých a zdobných pedmt, tolik favorisováných ro-

kokem i empirem, — jež hledaly sob rovných; dal

r. 1796 podnt k utvoení ,Spolenosti vlasteneckých

pátel umní'; piinil se o zaízení akademie výtvarných

umní; každý rok obracel se vzletnými klassicisujícími

promluvami k žákm akademie pi slavnosti udílení cen.

Palacký v jeho osob nalezl mnoho nových podntv
a mnoho dobrodjných rys: záliby historické a aesthe-

tické, jemný takt svtoobana i oddané srdce vlastence,

seum' 1830, I (Drobné spisy III, 412—418), Kašpara v pedmluv
k jeho autobiografii v Praze 1868; a zejména oba spolen
v mistrovské charakteristice pednesené 15. prosince 1842 v ,Uené
Spolenosti' pod titulem ,Hrabata Kašpar a František Šternberk

a jich psobeni pro vdu a umní v echách' (vydáno v Praze

1843, znovu otištno v Drobných spisech III, 449—486). S jiného

hlediska líí Kašpara Šternberka krásná sta Aug. Sauera ,Goe-

thes Freund Graf Kašpar Sternberg und sein Einfluss auf das

geistige Leben in BShmen' (.Gesammelte Reden und Aufsátze

zur Geschichte der Literatur in Ósterreich und Deutschlan,
ve Vídni 1903, na str. 51—80).

Litaratura eská devatenáctého století. III. /l. »?



Kašpar hr. ze Šternberka.

osobní zkušenosti i politický rozhled. Neklameme se

dojista, piítáme-li hrabti Františku Sternberkovi úast

na tom, že historik Palacký uvedl v souhlas národnostní

zápal romantický s territoriálním a politickým vlaste-

nectvím osvícenským.

Kašpar hrab Šternberk (1761—1838) jest zajímavá,,

skoro románová figura dohasínající kultury XVIII. vku,

graciosní sms diplomata a uence, filosofa a kavalíra.

Nejmladší syn vedlejší linie Šternberské musí studovati

theologii; volí Itálii a v ím žije Winckelmannovi a an-

tice, Wertherovi a umní. V ezn nastupuje kanonikát

a pstuje tam snahy pírodovdecké a popularisaní.

Jest vyslán do Paíže v prvodu dležitého diplomati-

ckého poselství a tam bu konferuje s proslulým palaeo-

fytologem Faujasem de St. Fond a s DecandoUem o vy-

melých bylinách nebo baví se s císaovnou Josefou

o sazenicích novohollandských rostlin její zahrady. Když
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náhlou smrtí bratrovou pipadá mu velké panství doma,

opouští své uené pátele a podniky v ezn s ele-

gickým povzdechem ,dulcia linquimus arva' a zahajuje

v Cechách akci spíše pírodovdeckou než administra-

tivn hospodáskou. Panství Radnické zamstnává jej

nikoliv jako šlechtice, nýbrž jako uence, skýtajíc hojné

látky pro jeho hlavní díla ,Versuch einer geognotisch-

botanischen Darstellung der Flora der Vorwel a ,Um-

riss einer Geschichte der bóhmischen Bergwerke'. Posléze

nachází nejskvlejší odmnu svých snah, stává se píte-

lem a korrespondentem Goetheovým, s nímž se sdílí o ge-

ologické zájmy, týkající se krajiny Chebské.^ Má mnoho
spolených rys s Goethem kmetem a s Goethem v-
deckým pracovníkem; tento vysoký, silný staec oste

a pádn ezaných rys, pipomínajících písnou a moc-

nou krásu bust antických mudrc, jenž pípadn byl na-

zván ,sidus virtutis, patriae ac naturae studio rutilans',^

repraesentuje v Cechách více než kdokoliv jiný kulturu

Goetheovskou.

Ke jménm tchto ušlechtilých dvou bratranc,

jež vdn jsou vepsána také na listech prvních novo-

eských pokus básnických,^ pojí se i významný in
založení zemského musea. Spolená záliba vlastivdná

sluovala je pi tom inu; sdružení umlecko-historických

snah Františkových s pírodovdeckým zápalem Kašpa-

1 A. Kraus, Goethe a echy, v Praze 1897, str. 120—126

a jBriefwechsel zwischen Goethe und dem Grafen Kašpar von

Sternberg' (Bibliothek der deutschen Schriftsteller in Bohmen
XIII), v Praze 1902.

° Nápis na Kašparov kenotafiu u sv. Salvátora 6. února 1839.

8 Puchmajer dedikoval ,Nové básn' r. 1798 bratru Kašpa-

rovu Jáchymovi, další svazek Františkovi a poslední r. 1814

Kašparu ze Šternberka.

7*



84 MUSEA ZEMSKÁ V RAKOUSKU.

rovým zaruovalo novému podniku žádoucí všestrannost,

jíž se nedostávalo mnohým obdobným zízením v zemích

jiných.

Idea museí, vzklíivší z umleckého nadšení pozdní

renaissance a jednostrann oplodnná v XVII. vku
zálibou v kuriositách, nabyla na rozhraní XVIII. a

XIX. století jmenovit na pd rakouské konkrétních

tvar v instituci museí zemských. Všestranný vdecký

zájem o nejrozmanitjší obory vdní, národohospodáské

a prmyslové snahy reformní, mocn probuzený interes

vlastivdný, stále vzrstající pokroky vd pírodních se-

skupuje osvícenství ve všeobecných institutech zemských,

zejm stojících proti podobným museím íšským.'

R. 1802 zízeno bylo z odkazu hr. Františka Széchenyiho

uherské národní museum v Pešti, v nmž sbírky pí-

rodovdecké udržovaly rovnováhu se sbírkami staro-

žitnickými; r. 1803 daroval štdrý testament sedmihrad-

ského státníka Samuele von Bruckenthal mstu Sibini

museum, bohatší poklady umleckými než pírodními.

Nad jiné úinn psobilo ,Johanneum' ve Štýrském

Hradci, v nmž bystroduchý arcivévoda Jan r. 1811

stvoil zanedbané zemi skutené duševní stedisko: vda
i umní, historie i technologie, pírodní bohatství i archaeo-

logie nalezly tu písteší. Brnnské museum Františkovo,

r. 1818 péí Moravsko- slezské spolenosti pro zvelebo-

vání rolnictví zízené, klonilo se jednostrann k oeko-

nomii a pírodopisu, ovšem v souhlase se smrem svých

zakladatelv.

'^ Rozbor otázky organisaní podává von Eitelbrg v stati

jCentralisation oder Reform der Museen' (Oesterr. Revue 1863, II);

srovnej též spisek Palackého ,Das vaterlándische Museum in

Bohmen im Jahre 1842' (otištný v Drobných spisech III, 299—324).
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Tyto vzory daly vnitní podnt k založení eského

zemského musea, vnjší pak mimodk poskytl ušlechtilý

filanthropism XVIII. vku.^ Když r. 1817 aristokratm

eským vraceny jsou peníze, jichž bez úrok byli za-

pjili na obilí chudin stížené nouzí, Šlechtici vnovali

polovinu sumy na zemské museum, pohnuti jsouce vybíd-

nutím hrabte Klebelsberka. Myšlence dostalo se velého

uvítání nejvyšším purkrabím Františkem Antonínem hr.

Kolovratem-Libštejnským a Kašparem hr. ze Šternberka.

Dne 18. dubna 1818 pinesl již úední list provolání ,Vla-

stenským pátelm vd', podepsané hr. Kolovratem-Lib-

štejnským. Po rhetorickém odkaze k slavným dobám
vd a umní v Cechách za Karla IV. a Rudolfa II. pro-

volání formuluje mnohoslovn a nadšen svj program,

jenž zahrnuje vlastivdu v nejširším smyslu, jak v oboru

historicko-zempisném, tak i v pírodopisném. Úspch
provolání byl skvlý: když 11. ervna 1820 museum
posléze bylo úedn potvrzeno a veejn se ustavilo

jako jSpolenost vlastenského Musea v Ce-

chách', obsahoval mladistvý ústav poklady již tak

cenné, jakými byly sbírka pírodnin a knihovna hr.

Kašpara Šternberka, rukopisy a inkunabule hr. Josefa

Kolovrata-Krakovského, mineralogická kollekce Františka

Antonína hr. Kolovrata-Libštejnského atd. lenstvo

z úednictva, knžstva, uitelstva i mšanstva hlá-

silo se v hojném potu; do konce r. 1822, kdy na

míst správy provisorní s nejvyšším purkrabím hr. Kolo-

vratem v ele nastoupila správa nová, v níž pedsedal

Kašpar ze Šternberka a jíž též jeho bratranec František

8 Obšírnji o tom všem jednají V. Nebeského .Djiny Musea

království eského', v Praze 1868, a strun Jar. Vlek v ,D-
jinách eské literatury', dílu II. ást 2., str. 95—97.
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inn se úastnil, bylo museum vnitn vtšinou zorga-

nisováno.

Museum mlo v celku ráz stavovsko-zemský; proto

jednací eí byla nmina, proto v programu prvotn

nehledno ku pstování ei a literatury eské. Okolnost

ta nemile pekvapila družinu Jungmannovu, jež zásadn

národnost stotožovala s jazykem; zdálo se, že nové

museum je dokonce krokem nazpt proti neprovede-

nému plánu ,Národního Musea', osnovanému hr. Bedichem

Berchtoldem, Jungmannem a Preslem r. 1818, pedevším

k podpoe innosti literární a jazykové.^ Le když de-

putaci Jungmannovu, Preslovu a Millauerovu nejvyšší

purkrabí potšil pípovdí obratu a sladce znjícími

slovy: ,Noch sind wir eine Nation', pidružili se s na-

dšením i jazykoví nacionálové ku píznivcm Musea,

a Jungmann psal radostn v Senfeldovských ,Pražských

novinách' dne 25. dubna 1818: ,Vlastenci! Ejhle, dávná

žádost naše, zaraženi spolenosti pro zachováni a zvele-

bení jazyka eského, vyplnna jest. Pod kídlem mocným
vysoké šlechty naší vzniká Národní Museum, jehož

hlavni úel jest zachování jazyka, zachování národu

eského.' 1" Promniti tuto slastnou nadji v skutenost,

bylo estným úkolem Františka Palackého.

IV.

Vznik obou asopis musejních. Palacký jako redaktor.

Všeobecné sympathie, jimiž bylo uvítáno zízení

musea, záhy potuchly. Místnosti, jež zjednány byly pro

9 Srv. K. Tieftrunk, .Djiny Matice eské', v Praze 1881,

str. 9 a 10.

'" Tamže str. 13.
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sbírky v paláci nkdy Šternberském za residencí arci-

biskupskou na Hradanech, byly odlehlé a nevhodné;

pedseda Kašpar ze Šternberka dal se píliš ovládati

vlastními pírodovdeckými zálibami a zanedbával histo-

rickou stránku musea. Tak instituce, jež inorod mla
zasáhnouti do duševního života v Cechách, stála mrtv
a opuštn mimo veejnou pozornost a veejnou p-
sobnost. Kašpar i František Šternberk tžce nesli tento

neutšený stav vcí. Jednoho hovoru o tom, dne 20. pro-

since 1825, byl v paláci Šternberském vedle Dobrov-

ského úasten i František Palacký. Rozmluva vyšedší

z beznadjného stavu musejního, záhy se promnila ve

vášnivou diskussi o národnosti. Dobrovský se sdílel

o skepsi Kašparovu, kdežto v hr. Františkovi nalezl Pa-

lacký spojence pro své zásady národnostn obrodné. Pa-

lacký stetl se zejména se svým uitelem, jemuž vyítal,

že zanedbává živý jazyk eský, a uchvácen pronesl
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proslulá slova: Já aspo, kdybych byl teba z cikán-

ského rodu a již poslední jeho potomek, ješt za po-

vinnost bych si ukládal piiniti se všemožné, aby

aspo estná po nm zstala památka v djinách lov-
enstva/

^

Ale rozmluva vrátila se k svému východisku a Pa-

lacký formuloval svj názor o zlepšení stavu musejního

v positivní návrh vydávati nákladem musea dva aso-

pisy musejní. Hrab Kašpar požádal Palackého o vy-

pracování speciálního návrhu, který jest nám zachován.

,Hlavní úely asopis byly by', praví Palackého podání

ze dne 27. prosince 1825:"^ ,1. U Cech udržovati

a podporovati znalost a zárove zájem pro úely Musea

vyslovené ve stanovách Spolenosti, totiž pro vlastivdu

a vdy exaktní. 2. Tvoiti ohnisko a stedišt nejen

pro všechny vlastenecké spisovatele, kteí jsou inní

v onch oborech, ale i pro pedmty samy, které k onm
úelm se vztahují. 3. Oproti cizin tlumoiti tak íkaje

hlas národa, ohlašovati samostatnost intelligence ve

vlasti nabyté a proti kivým nejastji úsudkm ciziny

zastávati národ; hlavn ve píin historické, vdecké

a umlecké.' Vysoce charakteristická jest argumentace,

pro mají vycházeti asopisy dva, eský a nmecký.

,Jelikož však literární psobení a obcování v Cechách

dvojím jazykem, eským a nmeckým, na dví jest roz-

dleno, z nichž jeden jest vlastní historický jazyk ná-

rodní jakož i jazyk vtší ásti lidu, druhý pak oby-

ejnjší jazyk vzdlanc; jelikož nedá se neuznati zá-

1 Celá rozmluva reprodukována u Jar. Vlka, ,Djiny eské
literatury', dílu II. ást 2., str. 151—152.

2 V ,Gedenkblatter' na str. 47—55 a v ,Drobných spisech'

III, str. 257—263.
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vodní, ano i jistá žárlivost pivrženc obou jazykv
a literatur ve vlasti; jelikož Museum nesmí ani ignoro-

vati tohoto vzájemného zápasení, ani v nm jednostrann

postaviti se na jednu nebo na druhou stranu, ponvadž
dle svého urení má býti na ob strany stejn povzne-

seno a na ob vykonávati stejný vliv: tu se zetelem

k tomu zdá se býti nevyhnuteln potebno, aby pikroilo

k vydávání dvou asopis, eského a nmeckého zá"

roven, a-li chce úkolm svým zadost uiniti a a-li si

nechce skuteným, jednostranným postavením se na jednu

stranu jednu ást národa odciziti.' Memorandum na-

znauje urit i program, který má obsahovati djepisné

rozpravy, zprávy o museu, o eských rukopisech doma
i v cizin, kritický pehled cizích publikací o Cechách,

bibliografii literární, kroniku souasných událostí, drobné

glossy k veejnému životu, úplný nekrolog, stati pí-

rodovdecké a exaktní, rozpravy z oboru krásné litera-

tury, filologie, belletristiky a prostonárodní filosofie,

výatky ze starého eského písemnictví.

Na základ tohoto podání vymohl si hr. Kašpar ze

Šternberka na výboru musejním, aby svolil k vydávání

obou asopis, k potebné pjce i k dalším krokm
pípravným;^ vydal provolání k obecenstvu, obrátil se

dne 15. ledna 1826 k praesidiu gubernia, aby povolilo

vydávati asopisy, a dvma skoro stejnými listy, jednak

ke kancléi hr. Antonínu Bedichu Mitrovskému, jednak

k praesidentu policejní komise ve Vídni, hr. Josefu

Sedlnickému, s prosbou za podporování žádosti. V do-

pise k hr. Sedlnickému (koncept jest prací Palackého)

3 Obšírné zprávy o celém jednání podává V. Nebeský, ,D-
jiny Musea království eského', v Praze 1868, na str. 50—59.
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formuluje se úel musea i listu slovy zvlášt krás-

nými. *

Již 23. února 1826 oznamoval purkrabí František

Antonín hr. Libštejnský z Kolovrat Kašparu ze Štern-

berka, že došlo povolení k vydávání dvou asopis
musejních, s výslovnou klausulí co do písného censu-

rování jejich.^ Hrab Kašpar ze Šternberka zpravil Pa-

lackého, jenž té doby dlel za archivními studiemi ve

Vídni, o došlém povolení, a když od nho 14. kvtna

1826 obdržel nové podání o plánu a technických po-

drobnostech obou list, nabídl mu officiáln redakci a

s ní spojené práce administraní. Palacký nabídku

pijal; dne 15. kvtna 1826 byl formáln jmenován

redaktorem obou asopis a podízen redaknímu ko-

mitétu, v nmž zasedal Dobrovský, professor Millauer

a professor Steinmann.

* ,Das bóhmische Museum soli meiner Ansicht nach sich

nicht damit begniigen, in seinen Sammlungen und der Bibliothek

der heranwachsenden Generation Mittel zu ihrer vollstandigeren

Ausbildung darzubieten : es soli vielmehr dem Geist der ganzen

Nation eine Richtung beibringen, nach Erwerbung niitzlicher

Kenntnisse zu streben, es soli den Trieb zu einer hoheren

Bildung erwecken, von dem spekulativen zu dem praktischen

Wissen leiten, dle Aufmerksamkeit der Menschen aller Stánde

zu demjenigen wenden, was die Nátur zur Veredlung, der Kunst-

fleisz zur Verbesserung im Vaterlande darbietet, es soli das

Ehrgefilhl der Nation durch Erinnerungen an die Vorzeit zu

einem Streben nach hoherer Vervollkommung erregen, mít einem

Wort, die zeitgemasze Ausbildung der Nation fordem.' (Kor-

respondence a zápisky II, 251.)

^ jDass bei den aufzunehmenden Aufsátzen eine umsichtige

und strenge Censur eintrete und dass jene Aufsátze, welche sich

auf politische Verhliltnisse in geschichtlicher oder irgend einer

andern Hinsicht beziehen, ohne hochortige Beistimmung zum
Drucke nicht zugelassen werden diirfen.' (Korrespondence a

zápisky II, 252.)
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Tak po vykonaných pípravných pracích mohly

poátkem roku 1827 vyjíti nové dva asopisy, nmecký
msíník ,Mo n a tsschr i ft der Gesellschaft des
vaterlandischen Museums inBhmen'a eský
kvartálník

,
asopis spolenosti vlastenského

Museum v 'echách.'^

Jak ukazuje

již organisaní © a f O P í §
plán, oba aso-
pisy mly býti li- fpoíenofli

terárním ztles- ^ ^ « eeir^^ cx^x. r

néním vlas.ivéd- ÍP I tt ft Cil ff (f ^ O S^t U fíU IH

ných snah musej- tot^á^,
nich s drazným
zetelem k vlaste-

neckému a ná-

rodnímu hnutí;

vedle starších ^ r » n i r o in j b ž í>.

ideí obou hrabat

Šternberk dal

jim podklad uv-
domlý naciona-

lism Palackého,
®»aje pr»ni.

a Palacký bedli-

v vypracoval též

všecek podrobný

postup práce. Ne-

byl tu bez vzorv
a pedchdc; co ——_—_—
pro vlastivdu 28 9t«í*/ ndlolew Sefí/^o SKufeum.

1 ÍK97
eskou mly zna-

•^ Od pátého roníku zmnn byl název v ,Casopis eského
museum'.
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menati ob nové revue, to pro vlastivdu rakouskou ko-

naly od osmnácti let vídeské periodické publikace ra-

kouského politika a historiografa J o s e fa von Hor-
mayra(1781—1848).^ Z nich byl ,Taschenbuch fur vater-

lándische Geschichte' (ve dvou adách 1811—1814 a

1822—^1848) rázu spíše populárního, ,Archiv fur Ge-

schichte, Statistik, Litteratur und Kuns (1809—1828)

povahy spíše vdecké. Soustedily se tu veškeré v-
decké snahy íšské, a to bez centralistických tendencí;

historie, studium pramen, djepisná kritika, archaeo-

logie stály v popedí; biografické a bibliografické zprávy

se stídaly s úvahami o nmecké, eské a madarské

literatue; také technologie, prmysl, ba ani válenictví

nebyly z obsahu vyloueny. Pední uenci a spisovatelé

v Rakousku byli spolupracovníky redaktora národnostn

spravedlivého, i Dobrovský uložil v ,Archivu' nkolik

svých cenných rozprav, a sám Palacký pracoval pro

,Archiv'; jest pirozeno, že se z nho uil i redakní

praxi.

Správa musejní i redakce kladla zprvu vtší váhu

na nmecký ,Monatsschrif, ^ vydávala jej ve vtším

potu výtiskv i vtším nákladem, a doufala jak

v obecnou podporu doma, tak v pátelský zájem v ci-

zin. Pvodní program historicko-statistický rozší-

ila na celé Rakousko a pozdji dovršila i statmi

pírodovdeckými a technologickými; zamnila prvotný

^ O Hormayrovi hojné zprávy podává Wurzbachv ,Biogra-

phisches Lexicon des Kaiserthums Ósterreich', Wien 1863, IX,

277— 287.

8 Srovn. Tyerpávající staf V. E. Mourka .Palacký jako vy-

davatel nmeckého asopisu vlasteneckého musea v letech

1827— 1831', v Památníku Palackého na str. 269—289.
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zpsob ist vdecký za pístupnjší a prostší tón po-

pularisaní, jenž se jevil potebou hlavn pro šlechtu;

získala pední zástupce nmecké vdy a literatury

v echách. Palacký sám pispl do listu adou význam-

ných prací historických, tak že vlastenci žehrali na tuto

innost, rozvíjenou domnle na úkor eskému písem-

nictví; podnikl tu jeden ze svých prvních obranných

in ve prospch eské náboženské reformace, oišuje

a obnovuje památku Jana Amose Komenského.'' Le
všechno úsilí jeho i Kašpara Šternberka, jenž pi red-

akci i administraci obtav pikládal pomocné ruky,

bylo mamo: nepomohlo ani velé doporuení, jež listu

svého pítele Kašpara Šternberka do berlínských ,Blatter

fiir wissenschaftliche Kritik' r. 1830 podal sám Goethe;

nepomohly sympathie uenc, jako slova K. A. Botti-

gera v list 1. listopadu 1827 Palackému: ,Tímto aso-

pisem vane duch svží, mrtvé oživující, živé krásnji

vyzdobující. Jest zajisté jen povinnost o nm veejn
promluviti a pokud možná celé Nmecko upozorniti,

že za hranicemi, které píliš ukvapen bývají vinny,

že jsou závorami myšlenek, psobí spolek básníkv a

vdc, který bez odporu náleží k družinám úcty nej-

hodnjším.'^" V cizin nebylo takka odbratel, do-

mácích pedplatitelv ubývalo, takže 1830 bylo nutno

asopis promniti v kvartálník s názvem ,Jahrbucher

fúr Nátur- und Landerkunde, Geschichte, Kunst und

Litteratur' a r. 1832 vbec jej zastaviti.

Píiny neúspch asopisu nmeckého vyložil Pa-

lacký sám, soukrom v list B. Kopitarovi dne 5. listo-

8 jUber J. A. Comenius und seine Werke', Monats-

schrift 1829, II; peklad v Drobných spisech III, na str. 395—412.

1" Citováno u Mourka na uv. m., str. 279.
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padu r, 1829,^^ officiáln v podání Kašparu hr. ze Štern-

berka dne 16. íjna 1831.*''' Nmci mli svrchovanou

nedvru k rakouské literatue; cizí knihkupci mstili se

potlaováním rakouských publikací za censurní zákazy

rakouských vlád; spisovatelé neradi odevzdávali své

píspvky do listu, jenž procházel mnohonásobnou

ostrou a úzkoprsou censurou; redaktoru bylo obtížno

,nalézati nové pedmty, jichž volné zpracování nynjší

censue mohlo by býti nezávadné a pece jen ponkud
zajímavé pro obecenstvo, zhýkané cizozemskými, cen-

sury zbavenými asopisy'; odbyt pak byl neobyejn
malý. Pi hlubším pozorování jeví se však ješt jiná

píina úpadku nmeckého asopisu. Koncem dvacátých

let pežívá se již pouhé territoriální a politické vlaste-

nectví, ve kterém žilo XVIII. století a na nmž hrabata

Sternberkové zbudovali všecky své instituce, na jeho

pak míst nastupuje živé a inorodé národnostní na-

dšení mladší generace buditelské. Nmecký asopis

nejen pijímá ono pežilé territoriální pojetí vlastivdy

a historie, nýbrž stále iní i koncesse aristokracii, jejímu

feudálnímu, ba mnohdy klerikálnímu názoru ^^ a galva-

nisuje tak nco, co organického života nemá. Touto

kompromisností list hyne a padá — a tím lépe daí

se jeho eskému bratru, jenž se postavil na živé a

správné základy pokrokové ideje národnostní.

11 Citován u Mourka na uv. m., str. 285,

12 Gedenkblatter str. 65 — 66 a v peklade v Drobných

spisech III, na str. 270—271.

13 Na p. roník III. pinesl od J. A. Zimmermanna tragedii

,Johannes Nepomucenus', od V. A. Svobody legendu ,Vom heil.

Johann von Nepomuk', sta J. M. Schottkyho ,Das Fest der

Heiligsprechung des Johann von Nepomuk'.
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Zásadní rozdíl mezi asopisem nmeckým a eským
jasn a vzletn vytkl Palacký již v druhém dobrozdání

ze dne 14. kvtna 1826: ,Mimo to eský asopis má
však ješt zvláštní zájem: zachování totiž a další vzd-

lávání eské reci samé. Národní jazyk jest pece nej-

dležitjší a nejdrahocennjší vc, kterou minulost eská
zanechala svému potomstvu. Jím echové kdysi vyvi-

nuli se ve zvláštní národ a zjednali si vlastní djiny,

které v annálech svtových zaujímati budou napoád
skvlejší místo, než národ i zem zdály se býti povo-

lány zaujímati dle potu a moci své. A by jednou, co

vru není pravd podobno, vymizeti ml z potu ná-

rod živých: tu zajisté mena bude veškerá duševní

povaha Cech pak vyhynulých dle výše, které dostou-

pila jich zvláštní literatura národní. Jest tedy i pro naše

vrstevníky dležito, aby nezanedbávali pstování této

ei a literatury; vždy ješt má obecenstva skoro šest

million lidí v Cechách, na Morav a na Slovensku,

u nichž nezahynuly dosud všechny živly, které se po-

kládají za potebné k založení a zachování vlastní ná-

rodní literatury: ale živlové tito potebují živoucího

probuzování a moudré obezelé pée.'^^

Slouením tohoto národnostn jazykového momentu
s cíli naukovými postavil se ,Casopis eského museum'

do stop obou starších revuí novoeských. Nejedlého

,Hlasatele' a Preslova i Jungmannova ,Kroka', jichž

snahy sluuje, krajní hrany a hroty obrušuje, dospívaje

tak k vyšší synthesi. Palackého prešpurská minulost

sama již zaruovala, že jeho list nebude tísniti a ome-

zovati novou myšlenku mrtvou veleslavínskou formou

^^ Gedenkblatter na str, 61; peklad v Drobných spisech

III, na str. 266—267.
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a Že nebude poslední úkol obrozeného písemnictví

shledávati v naivn lidové prose a v prostoduchém

veršování; ale jeho bezprostední studia v archivech a

knihovnách ukazovala, že náležitá souvislost s literární a

djinnou minulostí nebude pomíjena a rušena. Skupina,

pedstavovaná ,Krokem' právem mohla vítati v ,Caso-

pise eského museum' sourodého spolubojovníka za

tytéž jazykové a vdecké zásady; zklamala se však,

ekala-li od Palackého horlivou propagandu vdeckého

neologismu a názvoslovného purismu. Palacký byl tehdy

již dále: novoeská obroda literární byla mu problémem

v podstat jiným než stilovým a jazykovým, byla mu
obrodou myšlenkovou i mravní, jak naznail k doslovu

prvního roníku svého listu.
^^

Zvláštním taktem osobním dovedl Palacký shro-

mážditi ve svém list pední zástupce generace starší

i mladší. Zastaralý Vojtch Nejedlý zaslal ukázky ze

svých papírových epos, Josef Dobrovský pispl tymi
drobnými studiemi filologickými;*^ Jungmann podal

dva takka programní lánky: ,0 klassinosti v litera-

tue a zvlášt eské' a ,0 rznní eského písemního

jazyka', v nichž vren více Palackému než sob, s umír-

nnou obezelostí posoudil jak úzkoprsost literárního

konservatismu, tak upílišené záliby neologické, roman-

ticky slavisující a pod záminkou obohacení organismus

jazyka znásilující.*^ Záhy se asopis stal stedem lite-

i& Rozbor jeho viz u Jar. Vlka na ta. uv., str. 153.

^^ Jsou to stati ,Slovou-li Slované od Slávy i od slova'

(1827), .Plavci u Dalimila' (1827), ,ech neb echové odkud tak

slují' (1827) a .Rozlinosti v exempláích Diadochu Paprockého'

(1828).

^"^ Obšírný obsah a rozbor podává Jar. Vlek na m. uv.,

str. 155—158.
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rárního živého tvoení; k osvdeným pracovníkm pi-

stupovaly sily nové, objektivní pehled produkce do-

mácí doplován byl vyhlídkami do cizích oblastí kul-

turních; poetický klassicismus, jenž se jevil ve vybra-

ných pekladech, smioval se s romantismem nové,

svží produkce básnické; retrospektiva historická pojila

se s pípadným zájmem o otázky pítomnosti.

Kollár, Celakovský, Vinaický, Macháek, Chme-
lenský, Kamenický, Kamarýt, Koubek,

J. J. Marek, Tu-

rinský tiskli tu své verše; i pro Langrv ,Den v Ko-

courkov' našlo se místo; Macháek a Klicpera podali

dramatické ukázky. Šafaík, Svoboda, Malý, Celakovský

vtiskovali listu význaný ráz literárn historický; Chme-

lenský s Vinaickým a Celakovským vedli vedle red-

aktora rubriku kritickou, Macháek a Chmelenský

soustavn glossovali události divadelní; od r. 1831 pi-

byly též stati pírodovdecké a technologické.

Uprosted tohoto ilého ideového ruchu stojí red-

aktor sám, innjší než všichni ostatní, vždy bohat

novými myšlenkami a plány, vždy pipraven k inu a

práci. Nestaí vždy jeho životní takt, nýbrž asem jest-

potebí energicky zasáhnouti. Zájem vci žádá, aby

z Jungmannovy stati ,0 klassinosti v literatue' vy-

puštna byla invektiva na Jana Nejedlého; Palacký od-

važuje se krátiti, a ví, že novomilci se ho odeknou.

Metrické a stilistické zmny v ,Nápisech' a odmítavé

stanovisko k stati ,0 jmén národu Slovanského', filo-

logicky absurdní, nadto namíené proti Dobrovskému,

uvaluje na Palackého sanguinický hnv KoUárv; ^^ Ce-

1^ Srovn. sta A. Truhláe ,Z redaktorských píhod Pala-

ckého', v Památníku Palackého na str. 290—298.

Literatura eská devatenáctého století. III. /i. 8
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lakovský neshoduje se s vedením listu. Palacký však

posléze znovu získává jejich pízn a podpory. '^

Když roku 1837 Palacký zahajoval jedenáctý roník

,Casopisu eského museum', rozhlížel se po vykonané

práci. Piznává si, že v otázkách principiálních i jazy-

kových byl synthetisujícím jednotitelem, že vedl vdecké

obecenstvo eské vždy od slova k idei, od litery

k duchu, a shrnuje své úsilí i své plány a tužby ve

významná slova: ,Hledli jsme tak íkaje staré Cechy

uvésti do nové Europy, a zdomácniti tuto v onch.

Nyní ale, když jsme se, co do jazyka, dostali tém již

na roven s jinými vzdlanými národy, nastává nám jiná

práce a povinnost: abychom totiž obraceli hlavní zetel

svj k vcem samým, a snažili se s tmito národy zá-

rove a v závod o palmu skutené osvty, i vdecké^

i krasocitné, i prmyslové'. -"

Zaátkem roníku následujícího, v beznu 1838,

vzdal se Palacký redakce ,Casopisu eského museum'^

ve prospch svého pítele Pavla Josefa Safaíka.

V.

Palackého vývoj jazykový. Palacký rozhodím ve

sporech jazykových.

Vidli jsme, že osobní i zásadní spory, jež zne-

snadovaly redaktorské postavení Palackého, byly na-

mnoze rázu jazykového, a pozorovali jsme, jak v letech

dvacátých a ticátých otázky grammatické a pravopisné

^^ Palacký sám pispl do ,asopisu' hojnými vlastními

lánky, dílem obsahu aesthetického a filosofického, dílem histo-

rickými a literárn djepisnými i kritickými; o onch bylo již

promluveno, o tchto viz níže.

2« Drobné spisy III, na str. 281.
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Staly se optn kriteriem strannické píslušnosti. Obraz

vývoje Fr. Palackého v Praze byl by neúplný, kdy-

bychom si ho nepovšimli též po této stránce/

R. 1823 pinášel si mladý Palacký do Prahy dosti

složitou jazykovou prpravu: z domova poklad bratrské

ei biblické, z Prešpurka jednak poznání náeí slo-

venských, jednak syntaktický klassicism doby Velesla-

vínovy, jak jej doporuoval svým poslucham konser-

vativní Palkovi. Vlastní studie i spoleenské styky

v Prešpurce získaly Palackému vzácnou znalost hojných

cizích jazyk, vlivem Jungmannovým tíhl k neologismu

a puristickému hledání nové eské terminologie. Zkí-

žením tchto dvou protilehlých smr vzniká tžká, ale

pesná, ponkud temná, ale zdobná e jeho statí aesthe-

tických. Ponoení se do historických dokument mlo
mocný vliv i na Palackého sloh. Že starými památkami

zabýval se i po stránce jazykové, ukazují jeho dv stati:

,Píspvky ku glossarium ei e ské' a ,Popis

staroeských osobních a kestních jmen',

^

jako již díve byl památnou sta ,An- und A u s-

sichten der bohmischen Sprache und Lite-

ratur vor 50 Jahren', chystanou pro ,Wiener Jahr-

bucher der Litteratur',^ opatil odbornou charakteristikou

^ Monograficky probral látku Fr. Bílý ve stati .František Pa-

lacký a spisovný jazyk eský' v Památníku Palackého na str.

689—712. Podrobných šeteni o ei Palackého posud se nedo-

stává, nehledíme-li k nezcela zdailému pokusu Th. Vodiky,

,Spisovná e Fr. Palackého', v asopise Matice Moravské XXV,
r. 1901.

2 Obe stati vyšly v M., první 1827, druhá 1832;

podruhé v ,Radhoštu* na str. 175 a 115 a násl.; potetí v Drob-

ných spisech IlI, na str. 720—729 a 741—750.

3 Otištna teprve r. 1874 v ,Gedenkblátter' na str. 19—47,
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vývoje Staroeského jazyka a eskoslovenských dialekt.

Jako redaktor ,Casopisu eského museum' jazykov volil

stední cestu; dal arci tisknouti list pravopisem analo-

gickým a záhy latinkou/ ale uveejnním uvedené

úvahy Jungmannovy ,0 rznní eského písemního ja-

zyka' i. doslovem prvního roníku nadobro odmítl jaké-

koliv podezení z jazykového novotáství.

Zdálo se, že spory jazykové jsou vyrovnány, když

z východní oblasti ei eské ozvalo se nkolik hlas

novotaících nejen v materiální stránce ei, nýbrž i ve

tvarosloví a hláskosloví.

První z nich byl Jan Kollár, jenž k 3. vydání ,Slávy

Dcery' pichystal jazykovou novinku, totiž vokalisaci

hlásek / a r z dvod libozvunosti a pro domnle
lepší srozumitelnost u Slovák;^ Palacký jej varoval

ped podivnstkou tou listem ze dne 17. listopadu 1829;

ale marn. Kollár zatím, nevda ani o tom, nabyl na

Morav tvrdošíjných a drazných spojenc.

Ve stopách snah Vincence Žáka a Františka Cyrilla

Kampelíka, kteí snažili se jednak restituovati starobylé

nepehlasované formy hláskoslovné, jednak uvésti dia-

lektické zvláštnosti do ei spisovné, jednak dobýti

eštin vokalické plnozvunosti, jednak zjednodušiti

eský pravopis, vystoupil František Dobromysl Trnka
(1798— 1837), soukromý uitel eštiny v Brn, pozdji

odtud peklad v Drobných spisech III, na str. 489—509; obšír-

njší rozbor její viz níže.

* K stanovisku Jana Nejedlého jevil Palacký dslednou
nechut, srovn. na p. struný a odmítavý posudek 4. vydání

,Lehrbuch der bOhmischen Sprache fiir Bohmen' v M. 1831,

a nov v Drobných spisech III, na str. 619 a 620.

' Srovn. i na str. 220 a 221 II. dílu ,Lit. . XIX. stol.'
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bibliotheká v Olomouci od r. 1829 adou pseudo-

gram matických spis: ,Ut)ersicht der bóhmisclien Decli-

nationen und Conjugationen' (1829), ,Sbírka eských
dobro- i vlastnomluv' (1830) a ,Poekadla (písloviá)

Slovákóv moravsko-uherských' (1831). Poslední dva spisy

posoudil Palacký strun a zdvoile, spravedliv a písn
v Musejníku r. 1831, shrnuv svj úsudek v klassická

slova: ,Amalgamovati formy grammatické rozliných ná-

eí a vkv svévoln, podle theorie domnlého libo-

zvuku, jest podle úsudku našeho hra nerozumná, ne-

chutná i škodlivá'.*^ Když pak podráždný Trnka od-

povdl jízlivou replikou ,0 eském jazyku spisovném.

Ve prospch mladým spisovatelem i na výstrahu ne-

dozrálým recensentem'. Palacký podal duplikou ,0 eském'

jazyku spisovném' v Musejníku 1832^ konenou skvlou

formulaci svých podnes platných zásad jazykových. Na
e hledí jako na organism. ,Jazyk povstává i roste

práv tak, jako stromoví a kvítí po horách i zahradách;

i jakož tam lovk jen to, co píroda sama organickou

mocí svou plodí, chovati, poádati a kliditi smí, tak

i theorie zde jen to, co v ln národu se puí a kvete,

v jeho pesnot chrániti, tomu hovti, to k dalšímu

užívání pravému chystati povinna jest. Rozum tedy není

tvrcem ani zákonodárcem, alebrž jen správím v jazyku;

sahá-li dále, osobuje-li sob i tam vládu konstitutivnou,

kdež jemu nejiná než administrativná pináleží: tedy

odporuje sob sám, a vykroujíc ze svých mezí pi-

rozených, vstupuje do oboru šálenosti.'^ Stanoví pak

pesn nkolik, nám arci samozejmých zásad: eský jazyk

•^ Drobné spisy III, na str. 621.

^ Tamže na str. 625—640.

^ Na m. uv., str. 626—627.
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spisovný již existuje, spojuje v jednotu Cechy, Mora-

vany a Slováky; obohacování ei jest pípustno jen

po stránce materiální, nikoliv formální; vývoj gramma-

tických forem jest uzaven pro eštinu XVI. stoletím;

neexistují ani e slovenská ani moravská, jsou to jen

náeí. Vlastní jádro práce tvoí podrobný rozbor jazy-

kových pomr na katolickém i evangelickém Slovensku

a zevrubný posudek pokus Žákových i Trnkových,

které Palacký charakterisuje rozmarnými slovy ducha-

plného ironika: ,Kdyby již ku p. pan Trnka, vzav na

sebe širák a halenu slovenskou, šátek s okružím podle

módy, na n staroeské smolnice, pak pantalony a krpce,

aneb jinou smsici krojv, ježto by dokonalejší byla,

vstoupil do slušné spolenosti, — a eské publikum

jest jist dosti slušná spolenost, — za pak by ho asi

lidé hned napohled mli.'"''

A úsilí o vc na míst slova, o ducha na míst

litery, jež charakterisuje redaktorskou innost Palackého,

jeví se i tuto drazn: ,Národ náš touží po tení mysl

osvžujícím a city šlechtícím; sami vzdlanjší urozenci

obojího pohlaví poínají zpomínati na vlasteneckoue
a literaturu a hledati ji: my pak nemáme jim hned

nieho podati, leda co by je odstrašiti mohlo, — gram-

matická i puristická exercitia — hádky o literách

a slabikách, jen aby se dovršila radost nepátel našich

a skutkem se potvrdilo, co tak dtkliv hlásají, že

ušlechtilý, staroslavný jazyk náš již jen rádlem a —
pedantstvím páchne,'^"

V duplice této jest nkdejší neologista Palacký

shovívavjší k jazykovému ztrnulému konservatismu než

'^ Na uv. m., str. 640.

'" Na uv. m., str. 638.
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k Úpornému novotáství. Záhy rnél však píležitost vy-

stoupiti i proti pedanterii staromilc, kteí podvazovali

vzrst ei i po stránce hmotné. Podnt k tomu zavdal

Palkoviv boj proti jazykovým snahám. Palacký po-

suzuje v pehlede ,Casopis eských r. 1834' též ,Ta-

tranku' ^i a úinn apostrofuje jejího redaktora a její

stoupence: ,Pištež pak nám, páni, jazykem Komenského,

ku p. o chemii, o geologii atd. Ba peložtež nám jen

ku p. Balbiho zempis jazykem bratí Kralických —
pak my se od vás rádi tomu mistrovství uiti budeme.'

Generace jazykových konservativc zvolna vymí-

rala, a pozdji Palacký ml jen píležitost ozvati se

proti jazykovému radikalismu, jevícímu se bu úplnou

secessí ei, nebo upílišeným novotástvím pravopisným.

Když r. 1846 ,Musejní sbor pro e a literaturu

eskou' chystal se opíti jazykovým snahám Stúrovc,

Palacký propjil své lánky do programatické pubH-

kace ,Hlasy o poteb jednoty jazyka pro

Cechy, Moravany a Slováky'^- a napsal velý

doslov,^-' v nmž hlásá z hlubiny své bytosti potebu

,enthusiasmu, jenž jest láskou; ta pak spojuje a neroz-

luuje'.

Provedení pravopisu skladného r. 1842,^* jehož d-
vody, ásten již Doležalem (r. 1746) a Trnkou (r. 1830)

11 M. 1834 a Drobné spisy III, str. 656-663.
'- Byl to samostatný výatek ,0 Slovácích a postavení

jejich k ei a literatue eské' z úvahy ,0 národech Uherských

a zvlášt Slovanech' (M. 1829) a posudek Trnkova spisu

,0 eském jazyce spisovném'.

13 Drobné spisy III, 738—740.
^* \^''klad pravopisu skladného viz v Gebaucrov ,Historické

mluvnici jazyka eského' díl I, v Praze 1894, na str. 15.
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uvádné, sestavil P. J. Šafaík,''' neuspokojilo nkterých
zapísáhlých novotá, zejména V. Hanky a

J. Franty

Šumavského, kteí navrhovali nejen ou, v za au, w,

nýbrž i nové orthografické znaky pro hlásky , ž, š.

Tenkráte opel se Palacký energicky rozpravou .Má- li

pravopis eský ím dále tím více se doko-
naliti', tenou nejprve ve Sboru musejním a otištnou

téhož roku v Musejníku. Dvody Palackého, jež s drazem
opakoval v replice proti utrhanému a bezcharakter-

nímu Hankovu ,OspravedlnníV" nejsou již dvody ob-

hájce organického rozvoje jazykového, nýbrž vyznavae
tradicionalismu v ei, podle nhož ,ai^, zv zstala jen

jako památka dávné úmluvy v písm našem a takoka
jako neutrální dno mezi rznými dvma stranami (t.

eskou a slovenskou). I sluší-li nyní jedné stran rušiti

úmluvy a postaviti libost svou za zákon i stran druhé .^"^

Vývoj nedal Palackému, jejž historism tsnji a tsnji
sbližoval s konservatismem, úpln za pravdu: r. 1849
ou a v ujalo se pece obecn.'^

VI.

Palackého innost literárn historická a kritická.

Rozhlížeje se poátkem roku 1820 po svém vzd-
lání i svých plánech literárních, zaznamenal si mladý
Palacký mezi zamýšlenými pracemi vedle aesthetických,

biografických a historických spis také dílo ,0 ei
1^ jSlovo o eském pravopise' v M. 1843.

^^ Oba polemické, lánky pod úhrnným titulem ,Pravopisné

hádky r. 1846' v Drobných spisech III, 754—777.
1^ Na m. uv., str. 760.

18 Stranou jazykové innosti Palackého stojí brusiský pokus
•eský kazimluv' (v .VI. 1837 a v Drobných spisech III,
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a literatue' ' a naznail tím, že hojné literárné historické

lánky, jež v letech dvacátých uveejnil, nebyly vyvolány

pouze okolnostmi a okamžitou potebou, nýbrž i vlastním

zcela promyšleným plánem pracovním.

Podnt k prvnímu z nich dala žádost Kopitarova,

aby Palacký referoval ve ,Wiener Jahrbiicher der Litte-

ratur', jichž Kopitar byl spoluredaktorem, o Palkoviov

jSlovníku esko-nmecko-latinském' a Sychrov ,Pokusu

eské fraseologie'. Palacký užil vítané píležitosti a napsal

pro váženou revui všeobecný pehled ei a literatury

eské, jehož potud v ,Jahrbucher' nebylo, a dne 3. pro-

since 1822 zaslal jej pod titulem ,An- und Aus-
sichten der bóhmischen Litteratur' Kopita-

rovi. Ale opatrný Kopitar obával se censury, jež by

stží byla propustila lánek, psaný tónem oteveným

a neohroženým, prodchnutý skutenou svobodomyslností

i zápalem národnostním, a ,Jahrbúcher' mly vzhledem

k censue postavení zvlášt výhodné. Snad malá píze
Kopitarova k eským obrodným snahám zavinila, že

lánek nebyl otištn a že vyšel teprve po dvaceti letech

v ,Gedenkblatter'.'-

Jest to práce v každém smru vynikající a nepro-

zrazuje autora pouze tyiadvacetiletého: rozsáhlá znalost

látky pojí se tu s pevnou stavbou ideovou; vroucí tón

apologetický druží se k výkladu práv tak jasnému

jako pesvdujícímu; pesnost charakteristiky zvyšuje

str. 751— 754), v nmž ve stopách A. Markova ,Lovce' (v ,Kroku'

1823 a 1827) bojuje proti germanismm, mechanickému peklá-

dáni z nminy, zanedbávání lektury staroeské a novoeské
a nevšímavosti k jazykovému pokladu slovnika Jungmannova
(srov. ¥r. Bílý na m. uv., str. 712).

^ Korrespondence a zápisky I, 62.

- Na str. 489—509, ostatn viz výše str. 99, pozn. 3.
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pehlednost ulenní; hodnocení aesthetické snáší se

s pojetím historickým. Zjistiv zpsobem romantickým

podstatnou ideu eských djin vbec, kterou shledává

ve sporu esko-nmeckém a v obrme ei a národ-

nosti,-^ strun nastiuje vnjší djiny jazykové; líí

obšírn eský rozvoj literární, jakož i duchapln a hlu-

boce charakterisuje povahu ei eské a koní své úvahy

pouným pehledem dialektologickým. V odbokách

s mladistvým zápalem vyjaduje své romanticko-národ-

nostní ideje, svj výklad obrození národního jakožto

obrody jazykové, svj požadavek ,živé národní barvi-

tosti, vlastního rázu, individuálního smru', své pesvd-

ení o nutnosti jazykové jednoty. Zná a s hlubokým

pochopením vykládá vnitní ústrojenství eštiny, její

schopnost odvQzovací, jemnou povahu její oznaovati

kvantitu djovou, její bohatá píestí, její volný po-

ádek slov atd. Ze staré literatury jsou vdomosti Pa-

lackého arci kusé; nedoceuje Štítného, nezná staro-

eských legend ani Smila Flašky, upírá ceny Alexan-

dreid, veleb naproti tomu novoeské padlky ruko-

pisné. Za to správn vymezuje význam Husv a zají-

mavost písemnictví doby Jiíka Podbradského; vysoko

staví písemnictví bratrské a krásná slova podivu a lásky

nalézá pro Komenského a jmenovit pro jeho ,Labyrin,

dmysln pirovnávaný ke klassickým ,Gulliverovým

cestám' J. Swifta. Slovem: tehdejší vdomosti o star-

ším eském písemnictví nemohly býti shrnuty pknji
a lahodnji.

V Praze Palackého práce literárn historické ne-

ustaly, ba Palacký byl obecn pokládán za odborníka.

'^, Po té stránce pedevším rozbírá sta Jar. Vlek na uv. m.,

str. 148 a 149.
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R. 1825 Žádal ho proslulý orientalista
J. G. Eichhorn

v Gottinkách na doporuení hrabte Kašpara ze Štern-

berka za lánek o djinách písemnictví eského pro

svj velký spis o literaturách slovanských; Palacký se

pustil do práce, ale nedokonil jí, nýbrž odevzdal ji S.

K. Machákovi, a Eichhorn výslovn pál si píspvku
Palackého.^ Teprve redakce asopis musejních pinutila

Palackého k soustavným a etným pracím literárn

historickým menšího i vtšího rozmru.

Zprvu pracoval ve smyslu kritického racionalismu:

opravoval tradiní chyby, srovnával a posuzoval bio-

grafický i bibliografický materiál, stavl psychologické

rysy do nového svtla; vbec podnikal ony ,záchrany',

jichž klassickým tvrcem je Lessing a jež mistrovsky

provádl u nás Dobrovský. Tak pojednal ve dvou

statích, eské i nmecké, o J. A. Komenském,'' rozpty-

luje pi tom mlhu neporozumní a nepízn, jež osví-

cenství kolem osoby té nahromadilo; tak charakterisoval

i svého uitele a mistra Dobrovského," v jehož osob

* Dva listy Eichhornovy Palackému (ze dne 22. srpna 1825

a 7. záí 1826) otištny jsou v Korrespondenci a zápiskách II,

na str. 231 a 279; v druhém urguje staiký Eichhorn krásnými

slovy: ,Verzeihen Sie einem bereits zu hohem Alter fortgeschrit-

tenen Manne, dass er sich sehnt, die letzte Schuld, mit der er

dem Publikum verwandt ist, abzutragen; erschiene er vor dem
Pfórtner der Untervvelt mit einer Schuld noch von der Obrwelt
beladen — welchen Empfang hatte er zu erwarten r'

''

,
Život J. A. Komenského' v M. 1829 a Drobných

spisech III, 366 --394 a ,Uber Comenius und seineWerke'
(Monatschrift 1S29, II a v Drobných spisech III, 395—412); srovn.

též J. V. Novák, ,Fr. Palacký a J. A. Komenský', v Památníku

Palackého na str. 299—308 ;
ped Palackým snažili se obnoviti

pamt Komenského Jan Nejedlý a K. J. Thám.

''Josef Dobrovský's Leben und gelehrtes Wir-
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hájil právo neúprosné kritiky a pravdomluvného skepti-

cismu. Y této životopisné studii ohlašuje se již Palackého

vzácné umní osobní charakteristiky, nejdokonaleji pro-

vedené v dvojitém portraitu hrabat Sternberkv: ^ ma-

lebn a jasn líí vnjší prbh životní, prodlévaje se

zvláštní zálibou na píznaných jednotlivostech; peliv
vykládá okolí a prvodní okolnosti, z nichž osoba vy-

rostla; strun a výrazn analysuje obsah literárních dl;

s grácií psychologického portraitisty maluje figuru

i fysiognomii, nkolika úsenými nápovdmi zmiuje
se o charakteristických zvycích, a tak proplétaje rysy

vnjší i vnitní, dospívá k reliéfnímu takka zachycení

individuality zpodobované.

I v odborné monografii literárn historické Pa-

lacký záhy dospívá svrchovaného mistrovství, jak svdí
skvlá studie ,0 pranostikách a kalendáích
eských, zvlášt v XVI. století'.*^ Zpsob podání

úpln piléhá k thematu; takka shakespearovský za-

átek^ suggestivn tenáe penáší do doby astrologie

a hadaství; trplivou, pilnou methodou, jež proti racio-

nalistickému odsuzování staví romantické pochopení

historické, vykládá tuto tajemnou a pošetilou vdu
z ducha doby, dále pak písemnictví z ducha vdy.
Charakterisuje jednotlivé smry tohoto genru a podrobnou

bibliografii prosycuje vzácnou duchaplností, posléze dá-

vaje na scén široce vymalované vystoupiti ad indi-

ken' (Abhandlungen der kon. bohm. Gesellschaft der Wissen-

schatten 1833 a v Drobných spisech III, 418—449).
" Viz svrchu na str. 80. pozn. 3.

8 M. 1829 a Drobné spisy III, 695—719.
•'

,Život lovka jest úkaz pomíjející na divadle svta tohoto;

poátek i konec jeho kryje se v tajemství."
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vidualit literárních. Po analytické method literární

historie u Dobrovského následuje synthetický zpsob
Palackého; tam byl život zjišován, tu jest krišen a ob-

novován.

Úkol redaktorský vedl Palackého též k innosti

kritické a referentské. Palacký pojímal ji s neobyejnou
vážností, byv literárn vychován peliv vedenými a

skvle psanými kritickými rubrikami tehdejších asopis&v

a sborník, jež sledovaly vysoké požadavky kritického

umní, jak je vyslovilo údobí romantické. Vtšina samo-

statných posudk Palackého zabývá se knihami národn
vdeckého významu: Jungmannovou ,Historií eské lite-

ratury', jeho ,Slovníkem eskonmeckým', Safaíkovými

jSlovanskými starožitnostmi', Sedlákovými ,Základy

pírodnictví', Smetanovým ,Obrazem starého svta', Pre-

slovým ,Ssavectem' atd. Palacký ovládaje vždy látku

posuzovaného díla, uvádl bu vlastní dodatky a opravy,

nebo rozpádal pípadnou úvahu k dílu tsnji i vol-

nji se družící; rozbíraje pravideln snahy skupiny,

k níž sám náležel, — soudil, soud jiné, i sama sebe; za-

bývaje se díly vzešlými z týchž kulturních snah, kterým

sám sloužil, hodnotil též snahy vlastní; krásná slova,

jichž užil o Safaíkovi,^" platí i o nm a jeho díle.

Hluboký aesthetický a filosoíický podklad, na nmž
spoívají Palackého posudky krásné literatury, dodávají

jim zvláštní zajímavosti a váhy. Posudek o Turinského

,Angelin'^^ jest vlastn rozpedením ideí o podstat

10 M. 1835 a 1838, v Drobných spisech III, 664—666 a

691—695.

" Byla to jen soukromá recense z 1821, již Palacký otiskl

poprvé v ,Radhoštu' na str. 426—433; nový otisk v Drobných

spisech III, 185—191; srovn. též ,Literatury eské XIX. stol.' II,

str. 340 a 354.
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tragedie; úvaha o elakovského .Ohlase písní ruských'

romantickou oslavou poetické tvrí síly prostonárodní;

zprávy o Kamarýtových ,Ceských národních duchovních

písních' vasným odkazem k musické stránce lidového

básnictví ; rozbor souasné literatury almanahové pro-

testem proti snižování literární úrovn. Palacký jest

kritik, jenž neslouží dob, nýbrž vychovává ji, jenž ne-

konstatuje pouze uznale práci vykonanou, nýbrž vzty-

uje cíle stále nové a vyšší. Že kritický jeho úsudek

sestupoval až na samé dno problém, jichž vrstevníci

jeho si ani neuvdomovali, o tom svdí památná, a
pohíchu málo známá jeho úvaha o historickém román
pi píležitosti A. Vrátkovy povídky ,Snoubenci Dra-

žití' v almanahu ,Vesna' (1837): ,Podstata dobré po-

vídky není ani neobyejný stroj djinný, ani mimo-

ádná jakkoli bohatá scenerie, alebrž poetické rozví-

jení se úkazv života duševního istlidského, kterému

báje djinná i scenerie slouží jen jako za reflex, za

obraz, za zrcadlo. U romanopisce tedy zákonnost du-

ševní (psychologická) stojí v popedí, a djinná (histo-

rická) jest mu potebná jen jako folie
;

požaduje pak

ona pedevším toho, aby básník z veliké a vn ne-

stihlé pohádky života lidského vždy njakou aspo
stránku tenái svému živ ped oi pedestel a na

cit mu položil.'^-

Drobné i delší kritiky a referáty provázejí volné

literární zprávy a pehledy. Tu strun zaznamenává

Palacký novinky písemnictví krásného i vdeckého;

pehlíží a charakterisuje že asopiseckou,'^ excerpuje
12 M. 1837 a Drobných spis III, str. 671.

18 .asopisové ešti r. 1834' v M. 1834 a v Drobných

spisech III, 656—663; obšírný rozbor pehledu toho viz u Jar,

Vlka na m. uv., str. 161 a 162.
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bohemica z cizích revuí; zaznamenává archivní i hte-

rární výsledky svých vdeckých cest
;
píše srdené ne-

krology; uvádí k nám zpsob autoreferátu; spojuje kriti-

ism a shovívavost, vŠeevropské hledisko a zájem o eské
aktuality. asem šlehne i v tchto margináliích jasný

blesk velikého ducha, srovnává-H Palacký na p. vzrst

politického nacionalismu a literárního kosmopolitismu,'"^

nebo posílá-li z Itálie do chabého sousedského idyllismu

na adressu Chmelenského, který jej samého nadmrn
velebil, výstražná slova: Jak pak mže prospívati lite-

ratura naše, jestliže nikdy vyšší míry k ní pikládati,

ale vždy jen po strejkovsku vše chváliti budeme, co-

koliv sob nedosplí a chudí duchem libují ?' '^'''

S literárn historickou inností Palackého souvisí

i jeho soustavná pée o vydávání starších literárních

památek v Musejníku, jíž dostává se posléze dovršení

dvojdílným velkým ,Výborem z literatury eské',
od Palackého inspirovaným a rozvrženým.

Již organisaní první plán asopis musejních ze dne

27. prosince 1825 zamýšlí ,zvlášt bráti zetel ku starší

eské ei a literatue, a výatky jakož i celá místa

z vzácnjších zajímavých spis eského starovku uve-

ejovati';^*^ první sešity ,Casopisu' pinesly ,Píse o Stem-

berkovi', ,Píse veselé chudiny' a ,Denník posl krále

Jiího'; v druhém roníku r. 1828 se redaktor zvláštním

provoláním ke sbírání starých památek obracel se

sanguinickou nadjí v další nálezy takového rázu, jako

jsou RKZ, ^^ a pokud byl Palacký redaktorem, psto-

1* M. 1828 a Drobných spisech III, 586—599.
15 ,Zprávy ze Vlach i z ech' v M. 1837 a v Drob-

ných spisech III, 690.

i*' Gedenkblátter str. 54, Drobné spisy III, 261.

17 Drobné spisy III, 509—510.
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vány ukázky staršího eského písemnictví horliv a sou-

stavn. Palacký sám psal struné instruktivní úvody/*

vynikající pesností i vcností. Ze staroeské literatury

otiskl zlomek Alexandreidy s pípadným výkladem

jazykových zvláštností; Flašková písloví zaujala jej tref-

ností, spisy Tomáše ze Štítného drobty kulturn histo-

rickými. Z t. zv. doby stední vybíral pedevším kroni-

káské a historické výpisky, pamti, politickou korre-

spondenci, cestopisy, válené instrukce a písn obsahu

djepisného; postup vlastní práce historické a prpravy

archivní byly namnoze rozhodujícím initelem.

Z innosti té vydavatelské vznikly dv obsáhlé

edice: pochybené dílo ,Die áltesten Denkmáler
der bóhmischen Sprache', podniknuté spolené

s P.
J.

Šafaíkem, ^'^ a ,Výbor z literatury eské'.

Vedle vydání jednotlivých památek jevila se asem po-

teba upraviti pro naše písemnictví analogickou antho-

logii starších kus, jakou mli Francouzové v Augui-

sov výboru ,Potes frangais depuis le XIP sicle'

(1824), Italové v díle Nannucciho ,Manuale della lette-

ratura italiana' (1837) a zejména Nmci ve Wackerna-

gelov neobyejn zdailé knize ,Deutsches Lesebuch'

{1835); jako v tchto dílech, tak i ve spise eském
mla praktinost shodovati se s vdeckostí, pírunost

s vcností.

Poátkem roku 1843 podal Palacký ve ,Sboru mu-

sejním' první návrh na vydání takového díla, jež mlo
obsahovati literaturu od nejstarších dob až na naše

18 úvody vesms otištny v Drobných spisech II, 111— 114

a III, 526— 546 ;
pehled nov vydané látky u Jar. Vlka na m.

uv., str. 158— 159.

18 O této publikaci jakož i pomru Palackého k novoeským
podvrhm rukopisným viz ,Lit. . XIX. stol.' sv. I, str. 897—902.



PALACKÉHO innost vvdavatklskA. 1^3

asy. -" Sbírati látku uvolila se komise, do níž vstou-

pili Josef Jungmann, Palacký, Šafaík a Hanka, pepiso-

vání vzal na sebe hlavn K.
J.

Erben. Roku 1845 vyšel

první díl redakcí Jungmannovou, sahající do XV. sto-

letí; úvodem byly svou dobou vynikající ,Poátkové

staroeské mluvnice' z péra Šafaíkova. K vydání dru-

hého dílu daly se hned roku 1845 pípravy, ale smrtí

Jungmannovou, odstoupením Celakovského a pozdji

i Tomkovým z redakce r. 1853 podnik úpln uvázl;

teprve r. 1857 vedením Erbenovým práce jest obno-

vena a zárove rámec díla zúžen na dobu do konce

XVI. vku. Le sešitové vydávání bylo zdlouhavé, te-

prve roku 1868 mli tenái v rukách konec knihy

postupn zastarávající.

Vedle ,Výboru' podnikl Sbor musejní podobnou

sbírku knižních novotisk, pokrauje tak po pl století

v snahách F. M. Pelcla, Fr. F. Procházky^^ a V. M.

Kramériusa. Od roku 1841 vycházela ,Staroeská
biblio theka', nešastn poatá laickou i nedbale

upravenou Hankovou edicí Všehrdových ,Knih deva-

terých',^^ druhým dílem byl Bezanv ,Život Viléma z Ro-

senberka', tetím ,Didaktika' Komenského v pepise Chme-
lov (1849). Palacký kdysi obnovil a obhájil slavnou

památku Komenského, Palacký i tentokráte piinil se

o vydání .Didaktiky', Palacký za nedlouhou dobu po-

tom získal Komenského pozstalost z Lešna pro knihovnu

musejní.'*^ Ovoce jeho práce jevilo se na všech stranách.

2" K. Tieftrunk v ,Djinách Matice eské' na str. 96 a násl.,

227 a násl.

-1 Viz ,Lit. . XIX. stol.' I, 444—454.
22 O vydání tom viz ,Lit. eskou XIX. stol.' I, 709.

23
J. V. Novák na m. uv., str. 307 a 308.

Literatura eská devatenáctého století. III. /t. n
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Palacký jako organisátor práce národní a vdecké.

Stále se zvyšující úrove eské literatury naukové

vedla r. 1829 ke vzkíšení oblíbené myšlenky literár-

ního našeho obrození: ku pípravám eské vdecké
encyklopaedie, na niž pomýšlel již Fr. Procházka, potom

r. 1816 a 1818 Jungmann sám a r. 1820 Jungmann
s Preslem a Purkyní.^ V íjnu r. 1829 ujal se plánu

energický Palacký, a uvdomiv nejprve adu spisovatel^

požádal, dobe znamenaje nedvru vlády ke schzkám
eské intelligence, nejvyššího purkrabího hrabte Karla

Chotka podáním ze dne 4. íjna 1829 za svolení ke

schzím, potebným pro pípravy na reální encyklo-

paedický slovník. Strun udal dvody nového pod-

niku: nákladnost cizích slovníkových dl a jejich ne-

spolehlivost ve vcech eských, a nastínil obsah chy-

stané encyklopaedie, která mla obsahovati: ,1. zá-

kladní pojmy a souhrn nejnutnjších vcí ze všech

obor vd a umní; 2. vlastivdu ve píin djepisné,

statistické, místopisné a prmyslové; 3. vysvtlení e-
ského názvosloví ve vd, umní a ei obchodní.'*

Když došlo svolení, shromáždili se dne 12. listopadu

1829 úastníci u Jungmanna a Palacký formuloval své

zásady pro nové dílo. Rozdliv látku na ti sekce: histo-

rickou i zempisnou, pírodnickou i technickou a filo-

sofickou i filologickou, vypracoval další zásady utídní

vd, vytkl hlavní principy, podle nichž mli býti sta-

1 Monograficky zpracoval látku Rudolf Dvoák ve stati

jSnahy Fr. Palackého o vydáni eské encyklopaedie', Památník

Palackého str. 336—366; srv. též ,Lit. eskou XIX. stol.' II, 542.

2 Gedenkblátter str. 77—79, Drobné spisy III, 326—328.
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noveni ti sekní redaktoi; dále mli si pražští i ven-

kovští spisovatelé rozebrati úkoly a vŠe zpracovati p-
vodn podle nové literatury a nikoliv podle cizích slov-

níkv; i rozpoet byl zhruba nartnut.^ Nadšení bylo

všeobecné a radostné, jen skeptický elakovský psal

dne 18. listopadu 1829 píteli Kamarýtovi: ,Ondyno
bylo hluné rokování u báfušky. Palacký pednášel

projekt, abychom se spolu a dohromady usnesli a

usnesše se mezi sebou rozdliU a rozdlivše (vŠe to

alla Zimmermann) pracovali na njakém konversaním

neboli encyklopaedickém slovníku. Hlasy se o tom

rozdíln pronesly, vtšina však zstala pi chuti; bojím

se však, aby brzy nepešla.'* Z dalšího podání nejvyš-

šímu purkrabímu dne 21. listopadu 1829 vidíme vcný
výsledek porady: sekními redaktory stali se Palacký,

Presl a Jungmann, spolupracovník pihlásilo se 28 a to

skoro vesms z pátel Jungmannových a z pispvatel
Musejníka. ^

Sklíená nálada politická nutila Palackého, aby

se pro novou spolenost ucházel o všeobecnou úední

píze; mstský policejní hejtman rytí Josef Hoch upo-

zornil na nelibost vlády k novým spolenostem a do-

poruil, aby se nový sbor jakožto zvláštní sekce pi-

pojil bud k ,Spolenosti musejní' nebo k ,Spolenosti

Uené'. Palacký zvolil ,Spolenost musejní' a dne

6. ledna 1830 žádal Kašpara hrab. Šternberka, ,aby

správní výbor Musea spisovatelské spojení k sob pi-

poutal jako zvláštní sbor pro vdecké vzdlávání e-
ského jazyka a vzal je pod svj ochranný dozor'.*'

3 Radhost III, 231-239 a Drobné spisy III, 328—334.

* F. L. elakovského Sebrané listy str. 254.

s Gedenkblátter str. 79—83 a Drobné spisy III, 334-338.

« Gedenkblátter 83—87 a Drobné spisy IV, 338-341.
9*
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Žádosti bylo vyhovno a 11. ledna 1830 vznikl pi
museu ,Sbor k vdeckému vzdlávání ei
a literatury eské',' jehož prvními leny byli Pa-

lacký, Presl ajungmann. Úely jeho mly býti mnohem
širší než vydání slovníka encyklopaedického; mlo se

tu provésti vše, o byla by se pokusila dávno zamý-

šlená ,Spolenost eská', kupící se jednou kolem Pelcla,

podruhé kolem Dobrovského a Hurdálka, potetí kolem

Jungmanna a Rautenkranze, a o snažil se na Slovensku

jak Tablicv a Palkoviv prešpurský ,Institut literatury

slovenské' (1803), tak šfávnická ,Uená spolenost' vedená

TabHcem a Lonichem (1810) anebo pozdji bernolákov-

ský ,Spolek milovíkow ei a literaturi slovenskég' v Bu-

díne (1834)^: e i písemnictví, vda i poesie mly
soustavn býti pstovány. Aby byla Sboru poskytnuta

i hmotná opora, vyzvali 1. ledna 1831 Jungmann,

Presl, Palacký a Rudolf kníže Kinský provoláním

v obou listech musejních^ .vlastence národní literatury

milovné', aby zízen byl zvláštní fond ,k vydávání

dobrých eských knih bu vbec prospšných, bud

i vdeckých aneb krasoených' pod dozorem ,Sboru'

i ,Spolenosti' Musea. Jméno chystané instituci dala

,Srbská Matice' a tak od r. 1831 vstoupil do života

literárního nový initel: ,M atice eská'.

Hned první schze ,Sboru' ukázaly, že plán ency-

klopaedie jest pedasný a proto byl zatím odložen.

Malé ukázky slovníka, jež pinesly r. 1833 Musejník

"^ O tom všem obšírn jedná K. Tieftrunk, ,Djiny Matice

eské', v Praze 1881.

8 O pokusech tch zevrubn u Tieftrunka na m. uv., str.

1—10 a Jar. Vlka na m. uv., str. 109 a 110.

" Drobné spisy III, 343-345.
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a ,Kvty', zstaly pouhými fragmenty. Palacký, který

tou dobou byl spolupracovníkem encyklopaedie Brock-

hausovy, dodávaje literární, historická a umlecká bo-

hemica, práce dále se neúastnil, a všecka horlivost

Amerlingova a Cejkova, již lze sledovati do roku 1845,

nedovedla oživiti zájmu k podniku, jehož nepatrnou

náhradou stala se r. 1841 popularisaní ,Malá ency-
klopaedie nauk'. Ješt poátkem let padesátých,

když Palacký návrh svj obnovil, nebylo pro vc ani

zájmu, ani prostedk, ani politické pízn. ^^

Tak soustedil se ,Sbor k vdeckému vzdlávání

ei a literatury' i s ,Maticí eskou', kde po Jungman-

novi a Preslovi se Palacký r. 1833 stal jednatelem, na

horlivou a úspšnou innost nakladatelskou a vydava-

telskou. R. 1832 pevzal náklad Musejníka a jakožto

první dílo vdecké vydal Palackého dležitou knihu

pomocnou: ,Pehled dstojník i úedník
zemských i d vor ských ve království eském'
(1832). Klassická díla novoeské literatury následovala:

v letech 1835— 1839 Jungmannv ,Slovník esko-n-
mecký', roku 1836 Šafaíkovy ,Slovanské starožitnosti';

r. 1839 ustaveny tyi parallelní knihovny: ,Staroeská

bibliotheka', ,Novoeská bibliotheka', ,Bibliotheka klas-

sikv' a ,Malá encyklopaedie nauk'. Práce nebyla bez

obtíží: nmecká správa musejní žehrala na ,Matici e-
skou', nejvyšší purkrabí brojil proti pouhému jménu
jejímu, censura i náboženská reakce zlomysln stihala

pírodovdecké spisy matiní; Palacký znovu a znovu

vystupoval jako obhájce podnik, jichž byl vlastním

inspirátorem a tvrcem. ^^

i« R. Dvoák na m. uv., str. 356-366.

" Viz Drobné spisy III, 345 a 346.
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Organ isaní duch Palackého projevoval se všude,

kde šlo o duševní statky národní, iniciativn, obrodn,

blahodárn. V letech ticátých úinn zasáhl do osudv
jUené Spolenosti', v letech tyicátých postavil Museum
na nové základy, pomáhaje vždy myšlence národnostní

a obanským ideám k vítzství.

,Uená Spolenost' byla svdkyní historického vzrstu

Palackého: ,Staí letopiáové eští' (1829) jsou první eská
kniha její edice; ,Wurdigung' (1830) dosáhla její ceny;

r. 1830 byl Palacký jmenován jejím ádným údem; po

devíti letech jejím tajemníkem. V tradicích svého ve-

likého pedchdce v ueném tom sboru, Josefa Dobrov-

ského, jejž ve ,Spolenosti' krásnou pohrobní eí byl

ocenil, piinil se o zízení zvláštní sekce pro esko-

slovanskou filologii, a v tendencích vroucího naciona-

lismu mladistvých svých let vymohl pipuštní eštiny

za jazyk jednací; myšlenkový pevrat, k jehož doko-

nání tak horliv v literatue pracoval, penesl i do této

konservativní korporace. ^-

jMuseum království eského' strádalo poátkem
let tyicátých týmiž nedostatky, jež daly podnt k oné

památné rozmluv dne 20. prosince 1825 v dom Štern-

berském, totiž nevhodnými místnostmi a nepirozenou

pevahou sbírek pírodovdeckých na úkor ostatních

zájm musejních. Stále žijíc v tísnivém podnájmu ,Spo-

lenosti pátel umní', nemohlo ani sbírek náležit in-

stallovati; vzdálenost i nevhodnost této zatímní budovy ^^

navštvovatele spíše odrážely než vábily. Když r. 1839

12 Na tuto zásluhu Palackého zejména upozornil J. Peka
v Ottov Slovníku nauném.

13 Jízlivé se posmívá na p. Iv. Havlíek .jistému domu
v Praze';
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po smrti císae Františka vynoil se plán stavv uctíti

jej v Praze pomníkem na nábeží, dnes Františkov,

Palacký duchapln spojil ideu vzdáti monumentálním

podnikem hold zesnulému vladai i opatiti nové, vhodné

místnosti pro museum zemské. V podání stavovskému

výboru zemskému^* zdvoduje i formuluje Palacký

svou myšlenku zevrubn: ukazuje ke vzniku etných

vdeckých, umleckých a prmyslových spolk za vlády

císae Františka I. a navrhuje, ,aby na onom nábeží

jako pomník císai Františkovi I. postavena byla pro-

storná budova ve vznešeném slohu pode jménem Fran-

cisceum^ a aby zaízena byla k umístní nejvýbornjších

ústav za jeho vlády povstalých, jmenovit vlastenec-

kého musea, umlecké akademie, konservatoe a jednoty

prmyslové.' V dalším návrhu precisuje svj architek-

tonický plán: myslí na budovu po celé délce navrho-

vaného nábeží v ,nejušlechtilejším slohu ímském' —
a pece mluví souasn o požadavku, aby ,nová bu-

dova byla naprosto eská v myšlence, plánu, materiálu

a provedení' — s rotundou o vrchním svtle pro sochu

císaovu a pozdji pro plastické jiné obrazy velkých

Cech, s galleriemi na vysokých sloupech mramoro-

vých, a uruje již jednotlivé místnosti pro musejní

sbírky, rozmnožené a rozdlené podle nového plánu

organisaního. ^^ Ale plán pes pvodní souhlas stav

,Pochválen bu Hospodini

Nebu, brachu, ululum:

není zde vtrný mlýn,

zde je eské museum.'

(K. Havlíek, ,Básnické spisy', v Praze 1897, str. 149.)

^* Gedenkblátter str. 112—116 a Drobné spisy III, 287—290.

1-^ Gedenkblátter str. 121—124 a Drobné spisy III, 294—296.
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nebyl ve skutek uveden; stavové se posléze rozhodli pro

jízdecký pomník císae Františka, jehož neloginost Pa-

lacký pedem dmysln odsoudil.^*' Museu odpomoženo

ásten až r. 1845, kdy stavové zakoupili pro n Nostický

palác na Píkopech . 85, v nmž zstalo do r. 1891.

Dokonale zdail se však Palackému druhý zámr,

vnitn reorganisovati museum, když dne 2. ervna

r. 1841 stal se jeho jednatelem, jímž zstal po jedenácte

let." Proti pírodovdeckému smru hrabte Kašpara

ze Šternberka zahájil obrat k historickému pojímání

vlastivdy, a naprosto vylouiv z okruhu innosti mu-

sejní zájmy praktické, dsledn smoval ku provedení

své djepisné koncepce úel musejních. Zvláštní draz

kladl na zízení archivu, diplomatáe, sbírek umleckých

i oddlení archaeologického a obrátil k nim hlavní

zetel, ^^ jsa podporován v správ i v úednictvu musea

adou osobností, jež náklonností i studiem tíhly k historii

a archaeologii, jako Janem rytíem Neuberkem, s jehož

souinností r. 1843 založil ,Archaeologický sbor

musejní', K. J. Erbenem, J. E. Vocelem a kustodem

HeUichem.^'

Postavil-li Kašpar ze Šternberka, jako vrný
16 Gedenkblátter str. 115 a Drobné spisy UI, str. 289.

1'? Tuto innost Palackého zevrubn lii V. Nebeský. ,D-

jiny musea království eského', v Praze 1868, str. 105—144.

18 Viz Palackého sta ,Was dem bohmischen Museum Not

tu a ,Wunsche, das bohmische Museum betreffen íob

v Gedenkblátter str. 116—124 a Drobných spisech III, 291—296),

jakož i nmecké, samostatn vydané memorandum ,Das vater-

landische Museum in Bohmen im Jahre 1842' (peklad v Drobných

spisech III, 299—324).
^^ S bitkou ironií a nevázaným rozmarem, za nimiž se

skrývá pronikavá kritika, vylíil Havlíek toto archaeologicko-

historické údobí musejní správy v ,První generální schzce e-
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syn doby osvícenské, zemskému museu za úel

methodou vlastivdy, pedevším pírodopisné, vzd-

lávati úsudek a rozum territoriálních píslušník poli-

tického celku eského království; snažil-li se jeho bra-

tranec František rozumové to vzdlání rozšíiti i aesthe-

ticky a djepisn — Palacký zasvtil zreorganisovaný

ústav idei jiné: vznécovati podrobným poznáním déjin-

ného vývoje a djinných památek cit a nadšení všech

len národnostního celku eského národa, vzbuzovatijeho

vdomíjazykové a historické a tím vychovávatijej k velkým

úkolm pítomnosti. Palacký jako organisátor národní

práce volí tytéž cíle i prostedky jako Palacký historik

a Palacký politik.

VIII.i

Palackého prprava a píprava historická.

Když mladý Fr. Palacký v 1. 1820-1822 zasv-

coval životní práci svou eské historii, byl co do zp-
sobu i pedmtu práce o dv myšlenky naped ped
tehdejšími i nedávnými mistry eské historiografie.

Dosavadní historiografie eská tonula v pravku a

v starším stedovku; jemu náležela velká práce Dob-

nerova, jím pedevším obíral se i Dobrovský a jiní

badatelé menšího významu — a otázky o pvodu
jména ,Cech' a jiné tomu podobné byly vedle kon-

trovers vskutku vdeckých (na p. o slovanské liturgii

v Cechách) »causes célebres* tohoto prvého období

kritického djezpytu eského. Zatím co romantika po-

sílila a do širších vrstev roznesla tuto snahu kochati se

ského Národního Museum 1. p. 1847' (K. Havlíka Básnické

spisy, v Praze 1897, str. 15—26).

1 Od J. Pekae.
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V bájených hlubinách dávnovku, vystupuje mladý

Palacký s programem zcela novým, staršímu odporným:

prostudovati a vylíiti dobu husitskou, ,slavnou zdobu*

Cech, zanedbávanou doma i v cizin. Y tomto pesu-

nutí zájmu odmn dležitého k dležitjšímu, v tomto

novém a správnjším hodnocení eských djin je první

pokroková myšlenka Palackého. A druhá tkví v jeho

hlubším názoru o potebách historiografie. Doba Dobne-

rova a Dobrovského je doba prvého kritického dje-

zpytu u nás a to doba kritiky co do methody již

velmi pokroilé (u Dobrovského na p. shledáváme již

nejen kritiku jednotlivých fakt, ale zcela moderní kri-

tické djiny urité tradice) — ale je to doba kritiky

osvícenské, jednostranné a pedpojaté, jež nebyla schopna

správn souditi o dobách a lidech jí duševn cizích,

vykládati a pochopovati minulost z minulosti, ale jež

soudila a pedlávala djiny podle svých pedpojatých

mínní. I v této píin dalo Palackému již jeho preš-

purské studium historické práce názory modernjší:

velelo založiti kritické studium minulosti na pesvdení,

že minulost sluší vykládati z ní samé, že historicky

každá doba a každá tendence je jen uritou a orga-

nickou fasí nekoneného vývoje, krátce na genetickém

názoru djinném, a pro soustavný výklad minulosti žá-

dalo od badatele nejen konstatování fakt, ale i správné

chápání souvislosti, místa a významu jejich v linii vý-

voje, žádalo duševní spíbuznní se snahami minulosti,

tvrí vyvolávání zapadlých stav jejích, ili, jak to

také jmenováno bylo, žádalo od historika ducha, žá-

dalo filosofické pojímání minulosti.

Palackého vedl k historiografii jeho horoucí nacio-

nalismus. Zabýval se v Prešpurku pvodn filosofií a
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zejména aesthetikou; o eské djiny zajímal se sotva

více než kdokoliv jiný z probudilých a esky uvdo-
mlých student prešpurských. V tom — bylo to na

jae r. 1819 — vrátili se ze studií v Jen bývalí dru-

hové Palackého v Prešpurku, Kollár a Benedikti, a se-

známiU Palackého s názory professora jenského Jindf.

Ludena, podle nichž k pravému vlastenectví vychovati

mže jen znalost a osvojení si djin národních, jen

poznání a proniknutí sebe individualitou svého kmene
národního, jak se jeví v projevech a snahách jeho

zejména v minulosti. Kollár a Benedikti pinesli zárove
zprávy o ilém politickém snažení nmeckého student-

stva — a Palackému je odtud ,národství z ohledu vyš-

šího' ne již pouhá snaha o pstní jazyka a krásné li-

teratury, ale prohlubování snahy národní ideály a vzory

minulosti a zárove liberáln-demokratickými postuláty

probuzené pítomnosti. Již poátkem r. 1820 prohlašuje

Palacký ,pragmatickou historii eské zem' za svj cíl

životní; ke konci r. 1822, po dvouletých studiích, jež

z velké ásti vnovány byly historii vbec a historii

eské zvlášt, dospívá již k onomu pokrokovému po-

žadavku, o nmž jsme se výše zmínili: ,Nelze mi žíti,

nebudu-li moci do vlastenského djepisu se dáti. Aspo
Husitstvo, budu-li živ, jist popíši' . . .

Co drazu na dobu husitskou kladeného se týe,

promluvil tu z Palackého nejen pokroilý historik, ale

jist i protestant a horlivý pívrženec zásad liberálních.

Je však pravd podobno, že tyto vlivy vnjší nebyly

silnjší, než prosté poznání o vynikající dležitosti

doby husitské, získané vyšším názorem na djepis a

djiny. O tom o všem se Palacký pouoval soukrom a

vtšinou z pramen, jež mu náhoda pinesla do ruky.
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pravidlem z referát nmeckých vdeckých a Uterárních

asopis. Genetický názor djinný byl si jist osvojil

ze spis Herderových, z Jdeen zur Philosophie der

Geschichte der Menschhei, jež si byl tolik zamiloval;

osvojil si jej, jako jiní jeho pedchdci a vrstevníci,

takka bezdky (vše zdálo se zajisté býti tak samo-

zejmé), nepozoruje, jak dležitý základ pro chápání

a vykládání minulosti, pro moderní historiografii vbec,

jím byl získal. Nkolikaletá studia filosofická a aesthe-

tická pipravila jej pak výborn, aby mohl dosti uiniti

požadavku o filosofickém pojímání djin, jenž ozýval

se od dob Voltairových hlasitji a hlasitji. V této pí-

in a vbec v theorii methody historické, pokud jde

o pojímání djin a nauku o umlecké komposici, o zpra-

cování poznaného, uil se Palacký mnoho i od Anglian,
tak z Blairových Lectures on Rhetoric and Belles Lettres

a zejména z Bolingbrokeových ,Letters on the study

and use of history' (Londýn, 1752), pak z Rottekova

lánku 2 ,Ober die Geschichte und geschichtliche Kuns
(Hallesche Litt.-Zt., 1819). Ve výpisech jeho nalézáme

dlouhou adu pouek, pokyn a pravidel, z nichž by bylo

lze sestaviti zcela moderní methodiku (ovšem kusou), a

v nichž zejména zajímavý je draz na potebu ,ducha'

t. j. na škodlivost mechanického reprodukování histo-

rických zpráv, na potebu minulost chápati, tušiti,

znovu v životu jejím probouzeti — ,a duch jen duchem,

život životem pochopen býti mže'. Je zcela pochopi-

telno, že s tím vším Palacký spojoval starší požadavky,

2 W. Humboldtova krásného lánku (s jeho naukou o ideách

v djinách se projevujících) ,tTber die Aufgabe des Geschichts-

schreibers' z pojednání berlínské Akademie z r. 1822, pokud
vím, nepoznal.
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Že historie má býti uitell:ou moudrosti a stolicí soudnou
— že pi tom nemínil v nejmenším svobodu badání

podizovati výchovným tendencím nebo ethickým po-

vinnostem historiografie, patrno z krásného výroku jeho

v listu ke KoUárovi: ,Historie žádných cizích oumysl
na poli svém netrpí; žádá sama ze sebe vyvíjena i vy-

jevena býti. Proto já se jí v službu neoddávám, abych

ji z nmeckých pazour vytrhl, ale abych ji v pravd
její poznal, padni komu padni'. Také o umní historii

spisovati nalézáme ve výpisech jeho nkolik dobe vo-

lených myšlenek, a zcela moderní je zájem, jejž pi

tom u Palackého pozorujeme, zájem o otázky národo-

hospodáské a djiny právní, ,v nichž ducha minulosti

lze poznati nejpoutavji'.

Takto pipraven pišel Palacký r. 1823 do Prahy

hledat njakého zamstnání a studovat husitstvo. Štstí

mu pálo — ujal se ho Dobrovský a prospl mu ne-

smírn v obojím smru, seznámiv jej s velikým milov-

níkem eského djepisu, hr. Fr. Sternberkem, a vyuuje

jej sám prakticky v tom, eho Palacký nejvíce pote-

boval: v palaeografii, diplomatice a kritice pramenné.

Tato dležitá stránka historické pípravy byla Palackým

dosud cele zanedbávána — v Praze dostalo se mu
v Dobrovském práv v tchto vcech uitele, nad nhož
tou dobou nebylo asi nikoho daleko široko. Palacký

v Praze poprvé seznamoval se s odbornými kritickými

pracemi eských uenc, poprvé pracoval v archivech,

poprvé zasvcoval se do kritických kontrovers o pra-

menech, a v denním styku s Dobrovským ml mnoho
vdné píležitosti uiti se od ducha tak eminentn
kritického. Kritinost Dobrovského byla, jak jsme vy-

ložili, jednostranná, hotová asto zatratiti text pravý spolu
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s podezelým, ale byla v ní síla bystrosti a bezohled-

nosti k vlasteneckým zbožným páním, jíž Palacký

nikdy nedosáhl — pi synthetickém sklonu jeho histo-

rického nadání byla i kritika Palackého spíš toho zp-
sobu, aby pomáhala budovati, ne pouze boiti.

Prbhem necelých ty let, jež strávil studiemi v ar-

chivech a pracemi ^enealogickými, pesvdil Palacký hr.

Šternberka a Dobrovského do té míry o historickém

svém nadání, že navržen byl stavm za pokraovatele

v Pubikových Djinách eských (1827), že mu Uená
Spolenost uložila vydati eské letopisy z XV. st. (edice

velmi nesnadná podaila se Palackému pkn; vyšla

r. 1829 jako tetí svazek ,Scriptores rerum bohemicarum*)

a že pro znovu vypsala cenu na tžké thema: ,W U rd i
-

gung der alten bohmischen Geschicht-
schreiber'. Palacký byl s prací touto hotov na jae

r. 1829, již po smrti Dobrovského, a ceny dosáhl jen

piinním hr. Šternberka. A pece práce jeho, jež

vyšla tiskem r. 1830, je nejcennjší eská práce historio-

grafická po Safaíkových ,Starožitnostech' ze všeho, co

vyšlo ped r. 1848. Myšlenka i program práce, jež byly

samy sebou vdeckým inem, nemálo významným v d-
jinách historiograíie, je sice od Dobrovského, ale pro-

vedení dosahovalo cenou i významem svým vdecké

výše programu. Palacký soustedil svou práci na kro-

niky eské od XII. do XVI. stol., bystrou kritikou v celku

i v jednotlivostech vyšetuje jejich spolehlivost, hledaje

odpov na všechny otázky, jež práce namítaly a po-

dávaje hojn píspvkv i k recensi textu. To ped-

cházela u každého kronikáe hlavní literatura, popis

práce jeho, výet a popis rukopis a kritika dosavad-

ních edicí. Prací Palackého darovali Cechové historio-
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^rafii první dílo tohoto druhu. Legend dotkl se však

Palacký jen zbžn v dodatku; v husitské dob pak

/ neznalosti pominul i kroniku Táborskou; neznal pa-

trn ješt ani Mladenovice — tak nedokonalá byla

tenkrát znalost doby, již byl Palacký zvolil pvodn
za vlastní pole svého studia.

V beznu r. 1831 uložili stavové po delším jed-

nání, jehož zdaru pekážel odpor vídeské vlády. Pala-

ckému, aby napsal eské djiny ve 4—5 svazcích. Od
r. 1830 Palacký se k této velké práci, jež mla pvodní
plán jeho o husitstvu zatlaiti cele do pozadí, pipra-

vuje, a pípravou k ní je vlastn všechna djezpytná

innost jeho odtud až do r. 1848. Musilo býti zajisté

díve vykonáno mnoho a velkých prací pedbžných, než

bylo lze pikroiti k dílu samému, na nž Palacký sám

kladl požadavky nejvtší, v duchu svých methodických

studií prpravných i na základ pozdjších zkušeností

pražských, z nichž zejména v tom hlásí se v Palackém

historik moderní, že nechce djiny své míti pouze d-
jinami politickými, ale chce v nicli obsáhnouti i vývoj

kultury duševní a hospodáské. Pedevším bylo potebí

podniknouti rozsáhlé propátrání archivv a knihoven,

doma i v zemích sousedních, zejména ve Vídni,— r. 1837

pracoval Palacký, jeden z prvých badatel zaalpských,

i v archivu Vatikánském (výtžky této jízdy italské regi-

stroval v publikaci Uené Spolenosti z r. 1838 ,Literari-

sche Reise nach Italien im J. 1 837') a skoro každého roku

podnikal nkolikanedlní cestu archivní do ciziny. Byla

však teba opatiti si i nejnutnjší pomcky k zpracování

materiálu (sem náleží na p. malá praktická chrono-

logie stedovká, již Palacký r. 1829 vydal v as. es.
Musea pod titulem ,Všeobecný staroeský kalendá')
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a zejména shromážditi nejstarší eský materiál listinný a

pokusiti se diplomatickou kritikou o rozeznání listin pod-

vržených a pravých. Palacký hned na poátku se rozhodl

pipravovati eský diplomatá až do r. 1310 a pracoval

o této vci zejména horliv od r. 1843, kdy se mu do-

stalo k cíli vytenému podpory penžité od nkolika

šlechticv i od výboru musejního. Sem náleží i pojed-

nání Palackého v Musejníku z r. 1836: ,Kritická úvaha

a výklad základních listin kollegiátního chrámu Lito-

mického. Pomcka k diplomatice eské' — práce na

svou dobu velmi dobrá, jejíž resultáty v podstat po-

tvrdilo nejnovjší probrání této otázky. Sem náleží

i publikace v Uené Spolenosti r. 1842 a 1847 ,Uber

Formelbiicher zunachst in Bezug auf bohm. Geschichte',

jež má znaný význam v djinách diplomatiky vbec,

nebo je to prvá vtší práce, vnovaná dležité otázce

stedovkých formulá. Listinnými podvrhy Boko-
vými (Monseana a j.) dal se však Palacký oklamati,

stejn jako všichni vrstevníci jeho.

Cím podrobnji se Palacký obíral eskými dji-

nami, tím více uvdomoval si nezbytnost pomocné

práce jiné: historicko-topografického slovníku eského

a genealogického slovníku eské šlechty. Tento druhý

projekt uskuteniti se mu nepodailo; studiím topogra-

fickým vnoval se však horliv v letech tyicátých —
hlavním plodem jejím je mimo nkteré studie speciální

,Popis království eského', vydaný poátkem 1848, v pod-

stat seznam všech osad v Cechách v pítomnosti i mi-

nulosti, na základ starého rozdlení v dominia a kraje,

doplující data úední resultáty nkolikaletého studia

historického. V téže dob vydával již Palacký nejcen-

njší výsledky svého badání archivního, listiny a akta
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listy, zápisy, právní sbírky, pokud psány byly jazykem

eským, ve sbírce ,Archiv eský' (v 1. 1840—1846
vyšly 4 díly), v nmž zejména pro husitské století,

století XV., vydáno mnoho pramen prvého ádu.

Ze studií kritických, jimiž Palacký pipravoval sou-

stavnou práci o djinách eských, jsou zvláš dležité ty,

jež pokoušely se vniknouti v staroeské pomry právní

{,Pomcky ku poznání staroeského práva i ádu soud-

ního' v as. Mus. 1835 a ,Srovnání zákon cara Stefana

Dušana s nejstaršími ády zemskými v echách', tamtéž

r. 1837) a pak zejména práce z r. 1842 ,Pedchdcové
husitství v echách' — zde Palacký poprvé, v podstat

pouhými excerpty ze spis Waldhauserových, Milío-

vých, Štítného a M. Matje z Janova, ukázal bohatství my-

šlenkového života eského v 2. pli XIV. stol. a seznámil se

zástupci reformy. Censura práci však tisknouti nepo-

volila; r. 1846 vydal ji pod svým jménem v Lipsku

nmecky prof. J. P. Jordán.

Své djiny eské poal Palacký spisovati ke konci

r. 1832 a to nmecky (,Geschichte von Bóhmen')
k veliké nelibosti eských vlastenc, kteí právem asi

vytýkali, že Palacký ml se postarati zárove o eské
vydání. První díl, sahající až k r. 1197, vyšel r. 1836,

k slavnosti korunování Ferdinanda V. za krále eského.

R. 1839 a 1842 vyšly oba svazky dílu druhého, koní-

cího vypravování djin eských smrtí Karla IV. Prvá

ást tetího dílu, líící poátky eského hnutí nábožen-

ského a historii Husovu, vyšla r. 1845 po mnohém
boji s censurou, která svému soudu o Husovi dala

výraz nejen škrty v rukopise, ale i oktroyovanými vlož-

kami. O tomto svazku nejvíce platilo sebevdomé ozná-

mení na titulním listu: ,Grosztenteils nach Urkunden
Literaliua eská devatenáctého století. III/i. JQ
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und Handschriften' — prvý díl tsnji než by se zdálo

piléhal k Dobnerovi, a to, na si v nm Palacký nej-

více zakládal, Výklad o spoleenských a právních po-

mrech Cech slovanských, byla fáta morj^ana, kterou

zavinily theorie Rousseauovy o zlatém vku pírodního

prastavu a Herderovo applikování jich na Slovany. Tu
ukázalo se, jak nebezpené je ,filosoíické' pojímání

historie bez dostateného konstatování fakt — a ovšem

i v díle Palackého bylo lze pozorovati, že jeho doko-

nalým theoretickým zásadám o method historické ne-

staila všude také praxe. Více z ,Geschichte von Bohmen

ped r. 1848 nevyšlo — a dva a pl svazku r. 1836 až

1845 vydaného, ta prvá nmecká redakce životního díla

Palackého, není v podstat niím jiným, než také pí-

pravnou prací pro ,Djiny národa eského', jež v nové

redakci poaly vycházeti teprv r. 1848. Nebo teprv^e

eské ,Djiny' mají ono hlubší pojetí, jež Palacký prá-

vem žádal od každé dokonalé práce historiograíické, a

ony i v jednotlivostech pedstavují proti prvnímu vy-

dání nmeckému vydání opravené a rozšíené. Proto

o ,Djinách' Palackého bude vhodnjší promluviti po-

drobnji níže.



HLAVA TVRTÁ.

ROZVOJ LITERATURY ESKÉ NA MO-
RAV DO ROKU 1848.

Napsal Jan Kabelík.

I.

Píiny opoždného obrození národního a literárního

na Morav.

Již eští spisovatelé XVIII. vku pojímali Cechy a

Moravu, tedy také literaturu obou zemí, za celek ^

a Dobrovský dtkliv upozoruje, že je poteba za pí-

kladem pedk spojiti síly obou zemí ke vzájemnému

prospchu tohoto celku, mají-li se daiti podniky ze-

jména vdecké.^ Zárove však asto mluvívali o litera-

tue v Cechách a na Moravé, jak si toho pálo ješt

mnohem pozdji nístní vlastenectví moravské, jinak

vyžadujíc si radji pojmenování ,eskoslovanský'.^

Ale rozliné okolnosti zpsobily, že obnovená

literatura eská ve svém stísnnjším a mlím rameni

moravském brala se i tokem ponkud pomalejším nežli

1 Viz I. dli .Literatury eské XIX. stol.', str. 64,

2 .Bohmische Literatur aut das Jahr 1779,' str. 90 a 325.

3 ,echoslav' 1831, V, str. 38.

10*
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V hlavním eišti eském a tím již se odlišovala. Po-

zdji, když konen národní život na Morav utšenji

se rozvíjel, vyskytují se hojnjší a hojnjší plody lite-

rární, které mají svj zvláštní obsahový a formální ráz,

vyplývající ze zvláštností moravského prostedí, a jejichž

urením jest zase pedevším psobiti na tenástvo

moravské.

Proto literární produkci eské na Morav vnujeme

zvláštní oddíl, pojímajíce v nj také Slezsko.

Náleželo dnešní Opavsko a Krnovsko pvodn
k Morav, jsouc od pradávna pokládáno jen za ,okídlí

zem moravské',^ Tšínsko pak od stol. XV. podléhalo

kultue eské, tedy pimykalo se k Morav do té míry,

že tam ješt r. 1844 úední vyhlášky byly eské, ducho-

venstvo, pocházejíc vtšinou z Moravy, udržovalo eské
bohoslužby ve chrámích, eské a nikoli polské byly

ítanky na tamjších školách triviálních, tak že se soudilo,

že eština nejen v Opavsku, nýbrž v celém rakouském

Slezsku nabude pevahy nad polštinou;^ také zemský

zákoník a vládní vstník pro Slezsko po r. 1848 byly

vydávány esky, ne polsky.^

Stejné píiny vyvodily stav celkový v podstat

stejný v Cechách i na Morav. Podmínky pro rozvoj

písemnictví byly však na Morav poátkem obrození

nepíznivjší než v ostatních zemích eské národnosti.

echám zstalo mocné kulturní stedisko v Praze; ale

osvtový vliv pražský neproniká již jako kdysi za hra-

nice moravské, kde také pestává politický vliv Prahy;

katolická pak protireformace provedena na Morav tak

* V. Prásek, ,Boj o eštinu', .Osvta' XII, 18S2, str. 254.

5 .Kvty' 1844, ís. 67.

*5 .Moravské Noviny' 1851, ís. 38.
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dokonale, že v zemi, odkud vzešla bible Kralická, zcela

pervány jsou literární tradice pedblohorské, jež tou

dobou mají oživující vliv na tvoení na Slovensku."*

Na Morav jest nejvíce mrtvo.

Za uvolnného styku s Prahou a také vinou nedo-

stateného spojení knihkupeckého i pi tehdejší literární

chudob stávalo se, že vydáno bylo zpracovaní téže

knihy jiné pro Cechy, jiné pro Moravu; každé mlo
své tenástvo a za hranice zemské nepronikalo. Po-

dobn dlo se i knihám pvodním. Stesky na tuto

roztíštnost pozdji stále se opakují a vrcholí ve slo-

vech J. Malého: ,Což . . . máme literaturu jinou pro

Cechy, jinou pro Moravu a opt jinou pro Slovensko,

i snad pro každý kraj a každou stolici zvláštní.?'^

Na Morav samé stediska literárního není. Již

osudná dvojice hlavních mst zabrauje soustední

spisovatel, jež budí chu ku práci, tíbí názory a uka-

zuje nástupcm cesty pro práci další. Brno, od r. 1641

politicky jediné hlavní msto, má r. 1772 i se Starým

Brnem jen 17.246 obyvatel; teprv od té doby rozvíjí

se zvolna v nynjší dležité msto prmyslové, které

pozdji živým spojením železniním stává se takoka

pedmstím Vídn, což znamená, že nežije duševním

životem svým, nýbrž životem eeného hlavního msta,

a to ne vždy s nejlepších jeho stránek. O polovici

menší Olomouc podržuje prvenství aspo ve vcech

duchovních; když r. 1777 založeno bylo nové biskupství

v Brn, Olomouc stal se sídlem arcibiskupským. Roku

1755 seven byv pevnostními hradbami, nabyl toho

rázu vojensko-knžského, který se v nm jeví až

" Viz II. díl .Literát, eské XIX. stol.', str. 236.

« M. 1846, str. 640.
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podnes. Také osvtovými ústavy Olomouc ml pevahu
nad Brnem. Pi universit, založené tam již roku 1573

biskupem Vilémem z Prusinovic, stavové moravští zí-

dili si akademii, kde se mlo uiti právm, vdám tech-

nickým, šermu atd. Roku 1778 universita i s akademií

stavovskou peložena jest do Brna, kde mla své ,zlaté

•dni', ale již roku 1782 oba ústavy vráceny Olomouci

(universita ztenená v pouhé lyceum, jež nabylo dí-

vjší hodnosti teprve r. 1827). Akademie stavovská byla

Josefem II. zcela zrušena (1787) a otevena znovu až

r. 1792.'' Ale ani hodnost msta universitního — uni-

versitní msto do r. 1785 bez knihkupectví! — nepo-

vznáší Olomouc na takové stedisko, jak bychom oe-
kávali; mládež bohatší dávala pednost ádn vypravené

universit ve Vídni a poet poslucha v Olomouci

stále klesal, až ústav doživoil r. 1855.

eskému obyvatelstvu na Morav zstávají ob
hlavní msta cizí; žádné v nm nebudí významných d-
jinných vzpomínek (mimo vzpomínku na skon posled-

ního Pemyslovce v Olomouci r. 1306) a mšanstvo
jejich bu nmecké nebo ponmilé je cizím tlesem

uprosted obyvatelstva eského, jež, bohužel, nepizp-
sobilo si pílivem svým hlavních mst v dobách pro

eský živel mnohem výhodnjších, natož v dob úpadku.

Divadlo eské, které od let sedmdesátých století

XVIII. národn budilo široké vrstvy obyvatelstva praž-

ského, v jáde stále eského, nenacházelo píhodné pdy
v hlavních mstech moravských; porzná divadelní ped-
stavení eská poínají se v Brn i v Olomouci až od

r. 1838.1"

^ AI. V. Sembera, , Stavovská akademie v Holomouci',

M. 1840, str. 200 a n.

^^ K. Šniidek, ,Kvty' 1848, str. 288; ,. Vela' 1838, . 13.
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Ale Brno a Olomouc nemly ani dosti pitažlivosti

pro šlechtu, která pobývala tam, jen pokud byla vá-

zána njakým úadem, jinak meškajíc spííe ve Vídni.

Jsouc tehdy pedním ješt nositelem vzdlanosti, šlechta

proto nemohla tak úinn zasahovati v osvtový vývoj

zem, jako to inila eská šlechta vždy ješt souste-

dná v Praze; nicmén jednotlivci získali si o pece
znané zásluhy. Zvlášt vzpomnti jest hr. Antonína
Bedicha Mitrovského z Nemysle, jenž maje velý

smysl pro djiny zem, podporoval všecko, co studiu

jejich bylo na prospch, a jako gubernátor Moravy

1815— 1827 peliv se staral o hmotný i duševní její

rozkvt, ba nezapomínal jí ani v dstojenství nejvyššího

kanclée ve Vídni.

Hlavn popudem Mitrovského stavové usnesli se

po vzoru pražském zíditi pi své akademii stolici ja-

zyka eského (1815), a k jejímu obsazení došlo teprve

r. 1831, tedy ticet osm let pozdji nežli v Praze. Také

museum Františkovo v Brn založeno jeho péí r. 1817.

Mimo nadání svého pvodce museum mlo pro zemi

význam velmi skrovný; nedostávalo se tam muž jako

byl Palacký, kteí by byli vdechli ústavu plodnou snahu

nepestávati na pouhém vystavování sbírek, nýbrž státi

se ohniskem vzdlávací innosti pro celou zemi, tedy

pedevším pro eský lid. Museum brnnské živoilo již

r. 1832 tak, že vedeny na n stesky na snmu zem-

ském, ^^ snahám vtšiny obyvatelstva zstávalo zcela cizí,

až koncem stol. XIX. teprve se zorganisovalo a odtud

innost jeho, za úasti eských vdc na Morav, po-

vznáší se na vyšší úrove.

11 Rud. Dvoák, Jednán! snmu moravských v letech 1792

až 1835, str. 223.
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Za to stýská si Dom. Kynský na téhož hr. Mitrov-

ského, že r. 1816, když vydáno naízení o uení jazyku

eskému a Kynský se ochotn nabízel, že bude uiti

zdarma, gubernátor vci té náležit se neujal,^- ímž
se stalo, že eština pronikla do síní stedních škol na

Morav o ticet let pozdji nežli v Cechách. Z toho je

zejmo, že i tomuto šlechtici šlo spíše o prospch zem
než o národnost nebo jazyk eský.

Tím mén vdomí národního mla šlechta ostatní,

namnoze již cizích rod, beze znalosti djin vlastene-

ckých a proto také bez vdomí, jaký význam má zízení

stavovské práv na Morav jako v zemi, o níž se kdysi

íkalo: ,Kolik hrad — tolik král'. Od té šlechty nelze

již ekati oné horlivosti v hájení práv jazyka eského

v život veejném, jakou kdysi proslula pedblohorská

šlechta moravská, a váha eštiny v zemi hluboce klesá.

eština již r. 1426 eskou šlechtou zavedena do desk

za jazyk panující i v oblasti s obyvatelstvem nmeckým,
jako bylo Krnovsko, v Opavsku r. 1424, na Morav
1480, vesms mnohem díve než v Cechách samých.

Síla, s kterou se tam držela, je jist znamenitá, vidíme-li,

že za pomr zcela zmnných ve Slezsku teprve r. 1755

úpln ustoupila nmin.^'' Na Morav tak daleko ne-

došlo; ješt r. 1789 rozkázáno, že vklady do desk zem-

ských mají se díti jazykem eskvm i nmeckým. ^^ Také

v postulátech královských, jakož bylo i v Cechách,

eština na Morav mla stále prvenství nad nminou;
ale stavové nešetíce práv jazyka domácího ani jako

dvorská kancelá, neuhájili ,ctihodné této památky slav-

ic A. Rybika, ,Pední kisitelé národa eského', I, str. 219.

13 V. Prásek na m. uv., 254 a 310.

'^
J. Jungmann, , Historie literatury eské', str. 345.
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ných otc k uvdomní potomstva', nebo posléze e-
ština i odtamtud ustoupila. ^^

Centralisaní úsilí šetilo národních jazyk, pokud
bylo pro veejné blaho nevyhnutelno: císa, ustanovuje

P. Lachenbauera biskupem brnnským, žádal, aby byl

povdom jazyka eského; zaízeny eské stolice pro

theologii pastorální v Brn a v Olomouci,^" všecka naí-

zení od appellací mla býti pro Moravu tištna esky
i nmecky a v Brn ustanoveni zvláštní eští pekla-

datelé pi úadech. Ale ve Slezsku již zdálo se možno
obejíti se bez jazyk národních a tak r. 1786 užívání

eštiny i polštiny zastaveno a mlo býti napotom vše

nmecky jednáno. ^^ Vdomou germanisací od let 70.

století XVIII. do doby dnešní ztratili jsme na Morav
a ve Slezsku více nežli v celé dívjší dob úpadkové.^^

Hmotný stav lidu selského byl bídný, dan ode

dávných let tžší než v Dolních Rakousích, útisk úed-

nictva veliký. ^" Reformy robotní také tu pinesly úlevu.

K povznesení zemdlství byla založena hlavn pii-
nním Jana Bapt. hr. Mitrovského Hospodáská
spolenost v Brn 1770, která r. 1804 slouena se

Spoleností pátel pírody a vlastivdy
15 ,es. Véela' 1845, str. 139.

1^ Po smrti prof. Slavíka (1784) nenašlo se již nikoho, komu
by se eské pednášky v tomto dležitém pedmte mohly sv-
iti, až r. 1786 obsazena stolice V. Stachem. DElvert, Geschichte

der Studien-, Schul- und Erziehungsanstalten in Mahren', str. 229.

1'^

J. Jungmann, , Historie literatury eské', str. 345.

^^ Fr. Slavík, ,Stav národnosti eské a nmecké na Morav
r. 1771'; ,Zmny národnostní v rak. Slezsku od r. 1771'. as.

Mat. Mor. 1897.

i'-* L. Zehnraark, ,Uber die National-Erziehung in Mahren,

fiir Patrioten und Denker den Einwohnern Mahrens gewidmet,

v Brn 1783.
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V C. k. moravsko-slezskou spolenost ke

zvelebování orby, pírodovdy a vlastivdy.
Ale psobení její vbec a zejména v zemdlství jest

celkem chabé: nevnujef nikdy dostateného zetele

vzdlávání velké vtšiny obyvatelstva jeho národním

jazykem, každý ústupek eštin za pokraujícího uv-
domní po roce 1848 musí býti na ní pímo vynuco-

ván; styk její s venkovem není skoro žádný a eské
obyvatelstvo venkovské zase nedbá jí.

-^

Pes hmotnou bídu svou lid eský na Morav
nebyl neschopen snah vyšších. Biskup Háj dosvduje,

že na Valašsku ,touha po tení byla od dávných dob

všeobecná',-^ a podobn tvrdí o jiných krajích T. Fryaj,

J. V. Monse, Pila a j. Ale není ím ukojiti tento du-

ševní hlad, a tak se neustále sáhá po knihách zapov-

dných. Za velikého hnutí náboženského r. 1777 vláda

se proto stará lidu o tení katolické, posílajíc na Va-

lašsko pes 3000 náboženských knih eských. ^^ Ediktem

toleranním duševn uvolnno zbytku tajných nekato-

lík; na Morav vzniklo ihned 15 církví helvetského a

14 augsburského vyznání.-'^

Národnost venkova moravského i za nejsmutnj-

ších dob století XVIII. a zaátku stol. XIX. zstávala

v podstat nedotena cizotou, k emu hlavn pispívalo

mocné vdomí kmenové píslušnosti jednotlivcv. Ale

práv ta individualita kmenová mla také stinnou

stránku pro národní náš vývoj na Morav i pro tvoení

20 ,Hvzda' 1859, 241, 242.

21 V. ezníek, ,Jan Leop. Hay, biskup královéhradecký'

M. 1902, str. 175.

~ Tamže str. 447.

23
T. Jungmann, .Historie literatury eské', str. 345.
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slovesné v poátcích obnovy: rozdíly kmenové dlouiio

zastiovaly národní jednotu, psobily, že nevznikalo

vdomí spoleného, jediného cíle, zkrátka, že z ,roz-

národu' nestával se národ, jak se jím stal v echách.

Odtud nechu proti kmenm druhým a odcizování se

zvláš od nejvzdálenjších a nejvíc odlišných ech; ^^

antagonismus tento nepestává ani u vzdlanc, -'"' a
stále ho ubývá.

Nedostatek vdomí ethnické jednoty s echy jeví

se již co do vnjšku. Bohoslovec Doubravský z nme-
ckého jazyka v nioi'avský uvedl ,Správce duchovního'

(v Brn, 1783, 1785), ,Odkryté tajnosti arodjnických

kunšt' do moravského jazyka peložil
J. Vrat. Monse

(v Olomouci 1792), tak jako Kar. Suchý ,Katechismus'

z r. 1795 a j.; ješt v letech šedesátých století XIX.

Fr. Sušil, nejroucnjší jinak obhájce jednoty národní,

povoluje zvyku, užívá tohoto pojmenování. Jiní u v-
domí slovanském, které na Morav mocn podpo-

rovala úcta k slovanským vrozvstm zemským, sv.

Cyrillu a Methodji, užívají pro jazyk národní po-

jmenování , slovanský' (Galaš a Fryaj), ,moravsko -slo-

vanský' (Fryaj), obyejn však ,slovanský'. Obojí to

pojmenování pichází velmi vhod separaiistm morav-

ským, kteí chtí tlumiti vdomí historické souvislosti

zemí koruny eské, i Nmcm vbec, kteí bojí se

vdomí ethnické jednoty Moravanv a echv. A tak

vidíme zvláštní 2jev: kdežto v echách úady se bojí

-* F. Bartoš, ,Lid a národ' I, str. 8; II, str. 297.

-'' V. Prásek, J. V. šl. ,Monse', asop. vlast. mus. spolku

v Olomouci 1897, str. 17; .echoslav' V, str. 40; ,Kvty', Pil.

1837, . 24, ,Kvóty' Nov. 1842, . 11, a j.
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slova ,slovanský',^ slovo to stává se pro eský živel

na Morav pímo pojmenováním úedním; ješt první

eská gymnasia v letech šedesátých vku XIX. mají

jméno ,slovanská' (olomoucké podnes). Rozvitým škol-

stvím a zvýšeným uvdomním národním i na Morav
národní naše jméno dobývá si úcty, kdežto ve Slezsku

ješt nyní se mluví po našemu — ,moravsky', a snm
slezský již r. 1861 ustanovil užívati názvu .e eská'
místo ,moravská'. ^^

Vtší a vtší odcizování od Cech jeví se také po
formální stránce jazykové. Vážnost eštiny v život ve-

ejném klesá, výcvik v ní na školách je nedostatený
jednak pro necvienost samých uitel, jednak i proto,

že zejména od r. 1788 nmina tiskne se víc a více

také do škol venkovských,-"^ a bujející dialekty po-

rušují mluvu spisovnou jak v literatue tak ve chrámích,

kde tšila se ješt úct nejvyšší.-" Posléze i na Morav
dochází k podobným odštpným pokusm jako na Slo-

vensku; ale vasným zakroením povolaných muž
byla zde jednota spisovného jazyka uhájena.

II.

Poátky nové innosti vdecké. Spisy buditelské

a vzdlávací.

Pes vylíené nepíznivé pomry nová doba vde-
ckého badání ohlásila se na Morav díve nežli v Cechách.

26 Jungmann Kollárovi 4. ledna 1827, M. 1880, str. 55,

A. Markovi 3. ledna 1827, tamže 1883 str. 57; Palacký Kollárovi

17. prosince 1829, tamže 1879, str. 393, a j.

2'
,Opavský Besedník' 1861, ís. 10.

2^ Fr. Kameníek, ,0 reform obecných škol na Morav za

císaovny Marie Teresie', ,Obzor' XIII, 1890. D'Elveit na m. uv. 258.

-•' Fr. Bartoš, ,Lid a národ' II, 325.
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Josef svob. pán Petrá, rodilý z Brodu Slavonského

(1714), rozsáhlými cestami po Evrop nabyl neoby-

ejných vdomostí jazykových a dkladného vzdlání

vdeckého i zatoužil povznésti duševní život ve své

druhé vlasti, Morav. Usadiv se v Olomouci, shledal

tam nkolik stejn smýšlejících pátel, zvlášt bibliofila

kanovníka ehoe hrabte Gianiniho, a založil s nimi

první uenou spolenost v Rakousku pod názvem

Societas incognitorum, která potvrzena byla a

nadána výsadou proti patisku svých publikací pro d-
diné král. zem eské dne 16. bezna 1746.^

Za píkladem ciziny Spolenost jala se vydávati

výtahy z vdeckých spis všelikých odvtví. Dva díly

jejich, vydané v Olomouci,^ obeznamují tenástvo s 55

spisy; jsou tam zastoupeny starožitnosti, zempis, cír-

kevní i politické djiny, pírodopis, pírodozpyt i poesie

krom zpráv o innosti vdeckých spoleností zahra-

niních i olomoucké samé. Znanou ást výtah sepsal

sv. pán J. Petráš.

Ale spolenost nemínila pestati na této innosti.

ilý její sekretá, benediktin Magdoald Ziegelbauer

(* 1689) ml plány vyšší. Za pobytu svého v Cechách,

a cizinec, upoután byl slavnou minulostí eskou tak, že

sepsal dílo ,Bibliotheca bohemie a, in qua notitia

traditur auctorum, qui scripsere de rébus bohemicis*^

i doufal, že pod záštitou uené Spolenosti snáze pe-

mže odpor censury proti tomuto spisu; zatím zklamal

^ V. Prásek, .Vzpomínka na uenou spolenost neznámých

(societas incognitorum) v Olomouci', (asopis vlast. spol. muz.

v Olomouci 1897. str. 1.).

^ jMonatliche Auszíige Alt- und neuer gelehrten
Sachen', 8«, 482 stran. 1747.
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se trpce. Ve Vídni vzhledem k pohnuté dob eského
povstání, která tam ovšem musela býti dotena, bylo

heslem: ,Quieta non movere' a dílo úpln bylo potla-

eno. Spolenost sama proto ocitla se v svtle nepí-

znivém i tiskla své další zprávy v Nmecku, kterýmižto

nesnázemi innost její hned roku 1748 utuchla. Baron

Petráš podal ješt dobré zdání o zízení vdecké aka-

demie ve Vídni, ale marn; zemel r. 1772, dokav se

aspo založení Uené spolenosti pražské, pi níž sám

ovšem úasti neml.

Ziegelbauer zstal i na Morav vdecky inný;

vyjednával o vydání svých spis v Nmecku, ponvadž
prý ,každý pravdymilovný spisovatel musí se té (rakouské)

censury stíci a jí se vyhýbati',^ ale náhle pekvapila

ho smrt (1750).

Úsilí Ziegelbauerovo nezaniklo beze stopy. Spisy

jeho^ ozval se na eské pd novodobý smr badání

historického, pihlížející ke sbírání a kritice pramenv,

a pozstalost jeho stala se jednak vzorem, jednak pímo
pramenem dalších spis z oboru vlastivdy moravské.

Pilný, a ne dosti kritický spisovatel a sbratel

listin, P. FiL. Frýbek (1728—1802) obracel také po-

zornost k lidopisu své domoviny. Josef Vrat. Monse

(1733— 1793) studiem historie piveden byl ke snaze

navrátiti zašlou slávu vlasti — odtud pidal si jméno

Vratislav — a piioval se o to poctiv zejména na

poli vlastivdy a eského práva, jehož stolici na univer-

sit olomoucké si vymohl. O sbírání pramen k d-
3 Wurzbach, .Biograph. Lexikon', Ziegelbauer.

* ,Infulae doctae in Germania'
;
,01omucium sacium'

;
,Privi-

legia ecclesiae Olomucensis'; ,Commentarius brevis et iucundus

itineris Dni Baronis de Rozmital', a j.
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jinam zem moravské nejvtší zásluhy získal si rajhradský

prelát P. BoNAv. Piter (1708-1764), který jako rodilý

Cech ml proti Zie<felbauerovi znamenitou pednost,

znalost jazyka starých listin moravských. Uený bene-

diktin P. Al. Habrich (1736— 1794) byl ochotným po-

mocníkem Pitrovým, ale také Monseovým, Dobrovského,

Pelclovým i Dobnerovým. Plodem tyicetileté práce

jest trojdílná topograíie moravská Fr. Jos. Schwoye
(1742— 1805)^^ jejíž význam vynikne teprve tehdy,

uvážíme-li nepíznivé okolnosti, za kterých byla vydána.

Spisovatel, hospodáský správce bez odborného studia,

«tále v rzných venkovských mstech sbíral k ní látku

a vydal ji se znanými penžitými obtmi za úasti

tak chabé, že svazek doplk zstal v rukopise.

Mnozí nebyli ani tak šastni jako Schwoy; Piter na

p. zanechal 23 rukopisná díla až jedenáctisvazková.

Práce jejich však se staly aspo podkladem studií

dalších, tím spíše, ježto knihy ze zrušených 41 klášter

moravských^ pišly jednak do knihovny universitní

v Olomouci, jednak do rukou nadšených sbratel,

z nichž vynikli gubern. sekretá Petr Cerroni v Brn
(1753 — 1826) a tšínský prefekt gymnasijní Leopold

Jan Šeršník (1747—1814). Knihovnu olomouckou uspo-

ádal její knihovník Al. Hanke z Hankensteina (1751

až 1806), sám hojn erpaje z jejích pramen zejména

k své obran jazyka eského i k jiným pracím. Knihovna

Cerroniho péí hr. Ant. Bed. Mitrovského byla Morav
zachována, Seršník ze svých sbírek založil museum

5 ,Topographie vom Markgrafthume Máhren', Wien 1793

1794.

^
J- Jungmann, , Historie literatury', stran 346.
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s knihovnou gymnasijní v Tšín, jež stalo se vzorem

pi zizování gymnasijního musea v Opav (1814).'

Vdeckého ruchu na Morav stal se úastným také

Josef Dobrovský, pobývaje tam jako vicerektor a rektor

generálního semináe na Hradisku u Olomouce od 1787

do konce r. 1790. V Olomouci byl duší neetné spole-

nosti vyšších snah, procestoval celou zemi, zkoumaje

rukopisy v archivech i poznávaje dialekty její, a také

jeho práce z té doby ásten se odnášejí k djinám

Moravy.^

Živý smysl pro historii zpsobil, že vlastivd

domácí popáno místo v uebném plán gymnasií

(1776) i škol normálních a hlavních (1777). Vláda sta-

rala se o vhodné uebnice k tomu úelu a schválila

pro gymnasia dílo piarist Ad. Pilae a Fr. Moravce.*

Ježto k nmeckému pekladu zkráceného tohoto kom-

pendia nedošlo, pronikla pozdji na gymnasia moravská

suchopárná kniha piaristy Reginalda Kneifia, který také

sepsal chatrnou topografii rakouského Slezska.^" Pro

školy hlavní poídil uebnici vlastivdy žárský prelát

Otto Steinbach z Kranichsteina. Jeho ,Malá Kronika
o Markrabství Moravském' (Praha 1783) pes ne-

'' innost tchto muž dotena již na píslušných místech

I. dílu ,Literatury eské XIX. stol.', kde také uvedeny literární

prameny. (Viz rejstík jmen.) Obšírnjší obraz jejich snažení

podal V. Prásek, ,Josef Vratislav šl. Monse' (asopis vlast. spol.

muzej.vOlom. 1897, str. 3 n.), jakož i D'Elvert, ,Historische Lite-

ratur-Geschichte von Máhren und Ósterr.-Schlesien', Briinn 1850,

str. 211—309.
8 V. Brandl, ,Život Josefa Dobrovského', str. 56—73.

^ .Moraviae historia politica et ecclesiastica cum notis et

animadversionibus criticis', Brunae I— III, 1785, 1786, 1787.

10 ,Topographie des k. k. Antheiles von Schlesien', Briinn

1804—1806.

Literatura eská devatenáctého století III/i.
j^j^
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dostatenou znalost zempisu Moravy a chyby v poli-

tické historii tšila se znané oblib, které zasluhovala

pro pknou svou ást kulturn historickou, pokrokové

stanovisko spisovatelovo a také proto, že jest to vbec
první historie Moravy od dob nejstarších až po dobu

novou, spisovatelovu. Proti podobné knize Paízkov
pro Cechy má tu pednost, že vydána též jazykem

eským. Tak aspo v nejmenším výhonku znané ady
prací vlastivdných na Morav zjednal si opt plat-

nost jazyk národní.

Ostatn eština pronikala také do obor jiných,^

ježto se poznalo, že nelze jinak zanedbaného lidu po-

vznášeti le jazykem mateským. Nejvíce pée vnováno
jako díve tení náboženskému a mravn vzdlávacímu;

za nastalé tolerance pidružují se ke spism katolickým

také skrovné potem i rozsahem knihy evangelické.

Z produkce této nad obvyklou úrove se povznášejí

po stránce obsahové i formální zejména spisy ueného
Fr. Poláška (1757— 1818), professora a editele theolo-

gických studií v Olomouci," a Filipa Nedle (1778 až

1825), professora biblického studia v Brn.^^

Krom toho pihlíženo k pouování lidu ve všeli-

kých potebách života praktického. Tu jest uvésti ze-

jména pknou Beckerovu ,Knihu bídy a pomoci
pro selský lid', která vydána 1789 v Brn, o dv

" ,Písmo Svaté Nového Zákona pro lid obecný vysvtlené'

(v Brn, 1791). (Struné vj^svtlivky jsou provedeny drobnjšim

tiskem v texte samém.) ,Píkladové neb kesanské mravné na-

uení v píkladech' (v Brn, 1807, 1808), a j.

'2
,Náboženství ve výkladech a rozmlouváních' (v Brn 1808,

1825), ,Václav a Dorota' (v Brn 1812) a j. .Katolickou modli-

tební knihu' (v Brn 1814) od nho peloženou z nminy. J.

Jungmann (Hist. lit. ., str. 516) chválí, že ,jest jedna z nejlepších'.
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léta díve než v Praze. Také mužové jako
J. V. Monse

a AI. Hanke z Hankensteina, jejichž vlastním povoláním

byla innost vdecká, dokazují svou úinnou lásku

k lidu tím, že spisují vhodné brošurky jazykem mate-

ským.*^ Mezi další spisovatele pro lid pihlásil se také

otec Fr. Palackého Jií Palacký."

Ovšem doby francouzských válek a nastalé potom

tísn finanní nebyly ani písemnictví na Morav pí-

znivý; lid se živil zejména chatrnou literaturou kramá-

skou. Proti ní vdom vystupuje muž, vytýkající sob
úkolem opatiti svou ,spolubratrskou vlast Moravskou'

tením cennjším a vhodnjším; je to Tomáš Fryaj
(1759— 1839) z Kele, knz, pozdji duchovní správce

trestnice a guberniální translátor, posléze fará v Oba-
nech u Brna.

Pedevším si umínil poíditi kancionál, jehož se

nedostávalo. S vtší odvahou než obratností dal se do

díla, jehož výsledkem byly ,Písn duchovní' (v Olo-

mouci 1788). Vzorem byl mu Teresiánský kancionál

vídeský, vhodné písn pejímal z kancionál starších,

pozdji z normálních písní pražských, pekládal z nm-
iny, leckde podle svého zdání ,bu lepší veršovectví

neb smysl výbornjší vtrušuje'. Kniha vyhovovala po-

teb; byla patištna, spisovatelem samým rozhojována,*^

" Viz I. díl .Literatury eské XIX. stol.', str, 19, 20, 333,

428, 429. Hanke sepsal též pod pseudonymem J. z Kohútovic
,Mravné povídky pravdivými píklady utvrzené' (v Mikulov 1804),

Viz F. Koželuha, Jan Nep. Alois Hanke z Hankenštejna. Progr.

eské reálky v Prostjov 1893—4.

^*
,Knížeka o vzdlavatedlném ítání' (v Prešpurku 1812).

'^ jOuplná kniha duchovních písní katolických k veejné a

k domácí pobožnosti', 1801, 1803; ,Katolický kancionál' 1805,

1808, 1815, 1822, 1830, 1835.

11*
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a jakkoliv úpadková co do jazyka, prosodie i nápv,"
líbila se lidu, který nkteré z písní Fryajových zpívá

dosud.

"

Povzbuzen jsa tímto zdarem, Fryaj staral se

o svtské tení svých krajan. Peloživ nkolik knížek

hospodáských, jal se pracovati o knize, v níž by se-

dlákm moravským jednak pedstavil vzor ádného

rolníka, jednak podal rukov, kterou by se ve všem

konání spravovali. Vzorem posloužil mu proslulý rych-

tá Vavák z Milic, jejž poznal z nmeckého spisu

prof. Nmeka. Peložil tedy spis ten, v leckterých á-

stech pidávaje, co se mu zdálo vhodným pro pomry
moravské, a rozšíil dvma dalšími díly. Hufeland v pe-

klade Palkoviov, Winklerv ,Krátký katechysmus pro

rychtáe' i nkteí známí ústním pouením poskytli mu
hojnost látky, již zcelil a zpracoval slohem až píliš

rozvláným. Snad proto kniha ^® nesetkala se s takovou

oblibou, jak by si byl spisovatel pál a také pro dobrý

její obsah páti si mohl.

Mnohem pronikavji na lid psobila ,Muza Mo-
ravská' (v Brn 1813), jakýsi besedník, jejž vydal

Fryaj, uživ hlavn pomoci svého ,spoluškolníka', Jos.

Herm. Agapita Galaše (1756— 1840). Galaš, ochuravv

jako vrchní vojenský léka, žil na výslužb v rodišti

svém Hranicích, všechen prázdný as vnuje veršování

16 L. Holain, .Kterak Cechové moravští pišli o své staro-

bylé chorály', .Cyrill' XV, 1888, str. 84, 89.

1' Pro školní mládež vydal ,Malý kancionálek' a podle Eng.

Jahna ,Školné pobožnosti'.

is
,
Zrcadlo výborného sedlského obcování ped-

stavující: Život a píbhy rozšafného muže a polního hospodáe
Františka Vaváka' (v Brn 1807); , Pravidla výborného sedlského

života' I—II (v Brn 1808).
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a celé folianty pln spisy obsahu perozmanitého, jež

však krom skrovných výjimek zstaly v rukopise.

Nestalo se tak na Škodu literatury. Galaš zstával beze

styku se svtem, nesledoval pokroku slovesného, tak

že práce jeho mají namnoze ráz podivínský a jazyk

jejich jest hluboce úpadkový; jsou jen zajímavými do-

kumenty kulturn historickými. ^^

Jméno Galašovo hlavn rozhlásila ,Muza Moravská',

kde verše jeho, Fryajem ,ponapravené a v slušný po-

ádek uvedené', vyplují pt oddíl. Z nich mravní a

náboženské zjednaly mu u Hnvkovského píjmí ,e-

ského Gellerta', a nejsou le ohlasem Fryajova kan-

cionálu. ,Mravním rytmovním propovídkám a píslovím'

poadatel sám vytýká úkol velmi skrovný: sloužiti ve

škole ,za mustr na pedpise nebo tak eené foršrifty',

z písní pak vesnických ozývá se nadšený následovník

idyllismu Gessnerova. Opvá v nich, jakož i v písních

rozliného stavu, svtských a rozlinostech v sentimen-

tálním duchu své doby i nejnižší práce stavu selského

a perozliné momenty lidského života. Galašova obrat-

nost veršovecká je znaná, ale posvcení básnické mu
chybí nadobro. Všude chvilkový záblesk básnické

nálady utápí se v šedé prose a rozvláném moraliso-

vání, zhusta velmi triviálním.

Fryaj Galaše v tom ješt pevýšil. Maje zname-

nitý smysl pro zvláštnosti lidové, ^^ v dodatku ,Muzy

'^ K. Šmidek, Josef Heman Galaš a pozstalé rukopisy jeho'

(as. Mat. Mor. IX, 1877, str. 105 a n.); J. Kabelík, ,Z literární

pozstalosti]. H. Galaše' (as. Mat. Mor. XXV, 1901, str. 245 n.);

St. Souek, ,0 výtvarnictvi Františka a J. H. Ag. Gallaš' (as.

Mat. Mor. XXVII, 1903, str. 116 a n.).

2^'
J. Herben, ,Dvojice buditel moravských', ,Svtozor' XIX,

1885, str. 588.
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Moravské' upozornil na dialekty moravské, podal tu

již ped vyzváním Hankovým^^ první kytiku devíti

písní lidových a dobe postehl vhodnost širokého ná-

eí hanáckého ke skladbám s látkami žertovnými,

které hlavn mly buditi v lidu chut ke tení. Proto

vydal tu hanácké písn Jana Kužníka z Kojetína,

in namnoze zhrublému vkusu lidovému takové

ústupky, že vtších snad už uiniti nelze. Zachránil

také od nepamti dv hanácké operetty od pevora

Mauricia na sv. Kopeku u Olomouce, které jsou asi

z téže doby jako hanácké operetty uitele Schreyera

(1760) a operetta z Kojetína. 2- Tak Fryaj tém
o ticet let pozdji jako kdysi Václav Thám v prvním

almanachu navazuje na minulost, podává verše soudo-

bého básníka a v nedostatku vlastních verš dopluje

knihu poesií lidovou a písnmi zlidovlými — záblesk

vkusu doby nové.

Úspch prvního dílu ,Muzy Moravské' zvábil Ga-

laše, že vydal díl další r. 1825; ale ten, obsahuje para-

boly biblické, arabské a paramythie, vesms skoro

peložené z Pfeífela, Krummachra, Gessnera, Lafontaina

a j., neodpovídal již vkusu obecenstva. ^^

Ne vnitní cena tchto spisv, ale ta okolnost, že byly

ureny s Poláškovým ,Novým Zákonem' za knihy, ,z nichž

21 Viz I. díl ,Liter. eské XIX. stol.', str. 676.

22 Jungmannova ,Hist. lit. .', str. 249; Fr. Bartoš, ,Hanácká

opera z r. 1757', ,eskv li, X, 1901.

23 Z ady svých moravských prosaických idyll Galaš vydal

,Tajemný dub' (v Olomouci 1803), nabubelý to chvalozpv na

arcivévodu Karla, vyznaující se pozoruhodným uvdomním
slovanským. Krom nho a V. Stacha oslavoval arcivévodu

Karla také AI. Hanke z Hankensteina, jenž v nádherném vydání

epigraf na jeho poest (ve Vídni 1802) eštin vyhradil první místo.
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by bibliotheka chudobnjšího moravského vlastence po-

zstávati mla' (,Muza Mor.' I, 466), a že vskutku byly

nejoblíbenjšími knihami eského lidu na Morav,^* dokud

se tam nepoali za hrubosti ,IVIuzy Moravské' stydti, '"^^

poutá k nim vtší pozornost, než by jinak zasluhovaly.

A také jejich stránka jazyková. ,K vlastnímu . . .

vypracování nejvtšího oddílu tchto písní krom venko-

skušenosti mé a pozorky — povahy, obyej a schop-

nosti sprostjšího Moravského lidu a mé tak íct bžné
Moravské dobroenosti žádného nauení neb mistra

jsem neml a nepoužíval, z jejichžto aspo nadšením

byl bych mohl z istolibjším vyjádení a mistrovjším

dílem vírko [úvr] veršovectva vlastenského sob zplecti.

A a dvrn obmezím: nikda jsem jej oumysln ne-

hledal,' vyznává Fryaj (Pedmluva k ,0 úplné kn. duch.

pís.', 1801). A tak píše: navzdor oh, v knihami, jako

muchy padali, voda odtékala, schluba, pcháí, oboumi

rukami atd. Zkrátka, a horlí proti znešvaování mate-

štiny pejímáním nmeckých slov (,Muza Mor.' I, 407),

na druhé stran sám otvírá bránu všelikým provincia-

lismm; omlouvá je tím, že prý chce takto v lidu

vzbuditi chut ke tení, naež prý bude snadnji ,o vy-

koenní pokrajinských vejk, o gramatické ©šlechtní

a napravení obyejné moravské ei se pokusiti' (,Muza

Mor.' í, 403). Ve skutenosti to znamenalo podobný

rozklad spisovné eštiny, jako jej touže dobou a díve

již vidíme na Slovensku. Dsledk toho poínání Fryaj

se nedomyslil, ale jiní se jich báli; zejména D. Kynský zle

na horlil, že ,nedouk' ten ,na Moravu noc uvozuje'.^®

2* K. Šmídek, ,Kvty' 1848, str. 131.

-ó
,Kvty' 1843, ís. 6.

-'« Kynský Hankovi 3. dubna 1820 (M. 1881, str. 105).
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Je podivuhodno, že pi tomto uchylování od bibli-

ckého jazyka eských bratí Fryaj na druhé stran

stal se horlivým obráncem jejich pravopisu proti analo-

gickému ve své jOrtografii' (v Brn 1820). Palkovi

doufal, že tímto spisem y aspo na Morav se ubrání;

ale zmizelo i tam, psobíc mnoho nesnází na školách

ješt po r. 1848.

Jako Fryaj, také Matj Josef Sychra (1776—1830)

chtl spisy svými eliti špatné literatue kramáské, ale

spisy jeho se obsahem i formou zcela od Fryajových

liší. Rodem jsa z Cech, psobil hlavn na Morav jako

fará katolický v Jimramov a v Pedklášteí u Zdaru,

zstával v ilém styku se spisovateli v Cechách, pi-

spíval do jejich asopisv a také spisy svými stejn do

ech jako na Moravu pronikal, kdežto Galaš a Fryaj

zstávali obmezeni tém jen na Moravu.

Horácovo povdní ,tenáe obveselovati, spolu

však pouovati' tanulo Sychrovi na mysli pi jeho troj-

svazkovém ,Povídateli' (v Brn a Olomouci 1815),

,Kratochvílníku'(I, 1819; II, 1820 v Brn) i ,Krato-

chvilné velice' (v Brn 1 827). Delší povídky,

drobné píbhy, anekdoty, inohry pro dti ,dle p. Waize

svobodn do eštiny peložené' a nápisové tvoí jejich

obsah. Vtšinou jsou pvodu cizího, zejména z nminy,
namnoze humoristické, nkdy vzhledem ke vkusu te-

nástva i drsné, ale mnohem jemnjší než verše a prosa

,Muzy Moravské'. Sem piaditi jest i 334 epigramy,

tvoící knížku ,Mal íko st i v ei v á z a n é' (v Hradci

Králové 1823). Spisovatel chtl sbírkou svou pronik-

nouti také v širší vrstvy lidové, jsa pesvden, že i tento

druh poetický jest u lidu oblíben; odtud asi její ,vt-
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Šinou omŠené i nucené vtipy s jakousi tendencí mora-

lisující'.27

Tato innost Sychrova nelíbila se mnohým úzko-

prsým knžím, akoli spisovatel zárove pracoval také

o vcech vážných, vydav dv cenné sbírky kázání"'^'';

proto slíbil jim (v pedmluv ke ,Kratochvilné velice')

náhradu. Mla to býti pouná kniha pro lid rázu vzpo-

menuté knihy Beckerovy. Pouovatelem lidu je v ní

fará Veleslavín, ideál duchovního, jaký spisovatel sám

snažil se v ušlechtilém svém život vtliti. Ten, dbaje

o duševní i hmotný prospch svých svenc, pouuje
lid v rozmluvách o manželství, výchov dítek, duchovním

zdraví, snášelivosti náboženské a zase o lékaení, ve-

laství, pádu dobytka atd., živ, poutav, místy humo-

risticky, asto pouení svá protkávaje píslovími. Pi
práci o tomto spise zastihla však Sychru smrt a tak

vydán byl pod titulem: ,Veleslavín. Mravouná
hospodáská kniha' až r. 1847 péí V. Štulce. Chvalné

zmínky zasluhuje také snaha Sychrova o vhodné tení

pro mládež. ^^

Co do formy slovesné Sychra byl pravým opakem

Fryajovým; tento nedbaje správnosti jazykové byl ne-

dtklivý ke všem ,kritikastrm', kdežto onen úzkost-

liv peoval o istou e a sám sob byl kritikem nej-

písnjším. eština jeho zdála se mu ,co nedozrálé

ovoce' a nejvíce ho hntlo, ,že nminou zapáchá'

27 Jan Jakubec, ,Ti eští epigramatikové'. (,Obzor liter, a

uml.' II, 1900, str. 193.)

28
,Kázání na všechny nedle celého roku' I

—

II (v Brn
1814) a .Kázání na všecky slavnosti a svátky celého roku'

(v Chrudimi 1817).

-^
,Pvodní rozmlouvání k vysvtlení mravných eských

písloví' (1822), ,Mravné a krátké povídky' (1824) a j.
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(v pedmluv k ,Povídateli'). Proto spisy své rád ped-
ítával lidem nminy neznalým, aby mluvu co nejvíce

vytíbil, snaha to, která vedla jej také k pozoruhodné

jeho ,Fraseologii'. ^" Rada Sychrových vypravování

pi svižném svém slohu ješt dnes dobe se te a jist

pro Sychru není malou zásluhou, Ize-li o nm íci,^*

že pední náš lidový spisovatel, Fil. Kodym, se slohu

od nho uil.

Proti psobení tchto spis mizí úin vzdlávacích

a polemických spis V. Stacha z doby jeho pobytu

na Morav (1786— 1799);^'^ útoné jeho verše proti

Dobrovskému, pokud byly vydány, zstaly rovnž bez

významu pro Moravu, kde bylo lze literáty spoísti na

prstech.

V Brn psobili ješt V. Fr. Hib, officiál pi mo-
ravské útárn (1760—1827),^^ a Dominik Kynský, pro-

fessor a translátor guberniální (1777— 1848),^* oba

rodem Cechové. Hlineckým rodákm hlavn uril Hib
drobnou knížku verš ,Vdné Myšlenky VI a-

stenské v Rytmu', kterou jako ,zákus eského ver-

šovství' vydal v Brn r. 1813; jinak významu nemá.

Hib vystoupil také jako horlitel pro asomrnou pro-

3" .Versuch einer bohmischen Phraseologie' I— II, v Brn
1821, 1822.

31 A. Rybika, ,Pedni kisitelé národa eského', I, str. 214.
32 Viz I. díl .Literatury eské XIX. stol.' str. 367—369,

436—438, 446.

33 Karel Václ. Adámek, ,Václav František Hib', as. Mat.

Mor. XXIII, 1899, str. 112 a n.

34 A. Rybika, ,Pední kisitelé národa eského' I: Dom.
Fr. Kynský

; Jan Kakš, .Dominik František Kynský', Hlídka XXI,
1904 a ,innost P. Dominika Františka Kynského v písemnictvu

náboženském'. Hlídka XX, 1903.
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sodii svými ukázkami asomrných verš píležitostných,

obsahu bibUckého a pod. v ,Prvotinácl\' Hromádkových

1816; prosodie tohoto .eského básníství v no-

vém rouše' byla tak nešastná, že jen ješt více

zmatku na starý zmatek uvedl',**" jak se zdá, nejsa

sob sám rozdílu mezi obojím zpsobem veršování ani

dobe vdom. ^®

I Kynský dobrými spisy úastnil se vzdlávání

lidu, ale maje vtší talent básnický a hlubší vzdlání,

nesl se také za cílem vyšším po vzoru Josefa Jung-

manna. Aby ,nedostatku . . . eského básníství njakým
zpsobem uhájil, nemaje ze svého niehož tak libost-

ného co dáti', pokoušel se v pekladech, ,se eština

aneb radji (jeho) obmezenost býti mže',**^ uruje jim

zárove úkol buditelský. Chtl dokázati vzdlancm a

vyšším tídám, odcizeným národu, neoprávnnost ped-

sudku, ,jako by naše e jenom sprostákm se hodila' ^^

a pímti je, aby národního jazyka více dbali. Tím

urena byla volba spisovatel (z klassik Horacius,

Homer, Theokrit, z moderních bystroduchý Lessing a

lehký, vtipný Gresset) a také zpsob vydání Lessinga

i Gresseta: esky s pipojeným vedle originálem.^"

Všichni tito spisovatelé, vidouce v eských knihách

nejjistjší prostedek k uchránní ohrožené národnosti

a zárove k povznášení eského lidu na Morav, byli

35 Šafaík Palackému 22. dubna 1817. (Fr. Palackého korre-

spondence a zápisky, II, str. l4.)

36
J. Král, ,0 prosodii eské', (Listy filol. XX, 1893, str. 430.)

3"
,Papoušek. Báse smšnohrdinská P. Gresseta v tyech

zpvich. Z francouzského vyložil Kynský', v Brn 1817. (Str. V.)

^ ,G. E. Lessinga Bajky. Knihy ti', v Brn 1816. (Pedml.

str. 3.)

*' Ostatn viz ,Lit. esk. XIX. stol.', I. díl, str. 377.
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také horlivými jejich šiiteli. Pomocníky jsou jim v tomto

úkolu zvlášt Josef Holásek, fará v Blansku, J. Se-

dláek z Harkenfeldu v Brn, Fr. B. Štpnika (1785

až 1832), jenž se od návratu do vlasti (1825) literárn

tém nadobro odmlel, a nejvíce nadšený Václ. M.

Pšina z echorodu (1782— 1859). Z fary jeho v Bluin
na Morav, kde psobil (1819—1832), vyšel první

podnt ke zízení spolku na podporu eské literatury

(,echoslav' 1821, . 84 a 89), který se stal skutkem

v Matici eské.

Nescházelo ani podporovatel eské knihy, pokud

skrovné pomry tehdejší dovolovaly. Ondej Panczner,

fará v Mikulovicích, hlavn pispíval na vydávání Hro-

mádkových ,Prvotin' ^'-^ a Jan Karafiát, obchodník v Brn,

umožnil vydati Jungmannv peklad Miltonova ,Ztra-

ceného ráje'.*"

. Tak eská kniha zapouštla na Morav znenáhla

koeny a kypila pdu, aby se tam mohla rozvíti utše-

njší a všestrannjší innost; stalo se tak po r. 1830,

kdy rozechvní, zpsobené revolucí ervencovou, pro-

niklo také na zadímlou Moravu.

IIÍ.

Léta 1831— 1848. Další práce vlastivdné. Spisy pro

lid. Rznní jazykové.

M. Klácel. V. Furch. Fr. Sušil a družina jeho.

Buditelé a spisovatelé na Morav velkou vtšinou

byli rodilí z Cech; podíl Moravan v literární práci byl

stále skrovný. Proto s radostí tím vtší vítáni a vý-

39 F. V. Peinka v asop. Mat. Mor. XXIII, 1899, str. 185.

40 Viz I. díl ,Lit. eské XIX. stol.' str. 559.
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slovn jako Moravané oznaováni byli ti jednotlivci,

kteí se z Moravy pihlašovali k innosti spisovatelské.

Tak podepsán jest jako Moravan na první své básni

,Píse hocha moravského' z r. 1816 (Hýblovy ,Rozma-

nitosti') Josef Chmela (1793— 1847), ' který ostatn

vzdláním i psobením svým náleží echám; rovnž

František Koí, jenž projevil nevšední tou dobou talent

ve vzletných ódách asomrných z let dvacátých a ti-

cátých, básnných pod vlivem poesie Klopstockovy, ^

jako skromný pseudonym F. S. Rousinov.ský (Sušil)

v Tomsov ,Poutníku Slovanském' (IV, 1826); Mora-

vanem prohlášen jest i
J. Kaer, jenž z pruského Slezska

posílal oslavné znlky na pvce ,Slávy Dcery' (as. C.

Mas. 1827, IV, 67) a toužné vzdechy po vlasti (as. .
Mus. 1836, str. 3 n.), zcela v rázu znlek Kollárových.

Ale porzní tito svdkové jakési innosti z Mo-

ravy nestaí vyvrátiti mínní Kollárovo, že Morava jest

,djeprázdná' (,S1. Dc' II, 130), které v mladistvém roz-

horlení mnohem osteji pronesl Fr. Kampelík slovy:

,Morava je v naší pospolné literatue a vzdlanosti pátým

kolem u vozu'. ^ I rozvážný Chmelenský píše elakov-

skému z Kromíže (26. ervence 1837): ,Lethargie zde

vládnoucí je strašná a jenom pívalem osvty z ech
se vší mocí pišlým zatopí se všecka shnilost a zbudí

se innost k literatue'. Útchou, ovšem hubenou, bylo

našincm, že se v téže dob na Morav lépe nedaí

ani literatue nmecké, ježto jest tam nmina jen jazyk

1 Fr. J. Rypáek, ,Jos. Chmela', as. Mat. Mor. XVII, 1893,

str. 121.

2 Arne Novák, ,Klopstockv vliv na poesii eského obro-

zeni', Listy fil. XXXI, 1904, str. 33.

3 ,Kvty' 1838, Pil., ís. 6.
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vnucený,* tak že ,duch nmecký nerodí než nedozrálky',^

a ,poskytne-li co, zhyne to zase'.'' Bez soustední lite-

rárních sil a bez možnosti, aby se mládež cviila v ma-

teštin, nejsouc odkázána jen na píli soukromou, ne-

bylo se nadíti valného úspchu. Od r. 1831 vidti

v obou tchto smrech jadrnjší pokrok v Olomouci

i v Brn, kterého nepostehovali ovšem píchozí z pro-

budilejších Cech; odtud jejich skepse vzhledem ku po-

kroku národnosti a literární innosti na Morav.

R. 1831 posléze provedeno zapomenuté usnesení

stav z r. 1815, zíditi na akademii v Olomouci stolici

jazyka eského, a professorem stal se Antonín Boek
(nar. 1809 v Bystici nad Pernštýnem), ^ upímný Mo-

ravan, ale se znaným pídechem nepízn k Cechm,'

pracovník neobyejn pilný. Když nastoupil professuru

jazyka eského, Palacký dtkliv mu pipomínal, že

koná ,ouad dležitý, ba svatý, ouad pstouna litera-

* ,Kvty' 1834, . 43.

» Klácel v M. 1842, str. 165.

6 ,Kvty' 1841, . 3.

^ Píspvky životopisné podává zejména K. Šnúdek ve

jVýpiscích z korrespondence Dra ehoe Volného', as. Mat.

Mor. IV, 1872, str. 55-68.

8 V. Brandl, ,Vzpomínky', str. 123. Viz také pedmluvu
k I. dílu Diplomatáe a listy Palackého Bokovi, jež objevil a

vydal B. Navrátil (as. Mat. Mor. XXV, 1901, str. 97—132); jimi

aspo ásten osvtleny píiny nevole obou našich historio-

graf. Neposlední z nich byla nedvra Palackého v objevy

Bokovy, nedvra oprávnná. Podvrhlf Boek nkteré listiny,

aby dodal djinám moravským vtšího lesku, a zneužil pi tom

i istého jména Monseho. Nepravost t. zv. zlomk Monseho do-

kázal V. Brandl. (Fragmenta Monseana i Zlomky Monséovy,

as. Mat. Mor. IX, 1878 str. 77—104.)
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tury národní v Morav, staré i nové'." Ale Boek píliš

žil minulosti, na pítomnost a její poteby zapomínaje,

tak že jazykem eským zanechal pouze dv pojednání'" a

píspvky k slovníku jazyka eského. " Za to sbíral a

pepisoval prameny k historii moravské tak piln, že

údivem naplnil píznivce svého hrab. A. Mitrovského,

jenž zajistil mu podporu k vydání tchto pramenv a

zpsobil, že Boek r. 1837 jmenován jest historiogra-

fem a r. 1839 archiváem markrabství moravského.

Poznav, že na ten as nelze sepsati dkladných
djin zem moravské, Boek oddal se zcela djezpytu

a sbíral materiál historický s takovým zdarem, že po
jeho smrti (1847) zakoupeno z pozstalosti jeho pro zemský

archiv pes 13.000 listin, rukopisných textv a inkuna-

bulf. Hlavním jeho dílem jest ,Codex diplomaticus
et epistolaris Moraviae'.!'' Cenu díla proti ped-
chozím sbírkám listin moravských oznail Frant. Pa-

lacký prav, že novou epochu v moravském djezpytu

zakládá, ^^ nezamlev však podezení svého proti nkte-
rým listinám podvrženým.

Drahou Schwoyovou dal se jiný Moravan, Dr. eho
Volný, rodilý v Píbore r. 1793, benediktin a pozdji

'•* Listy Palackého na m. uv.

^^ O vítzi nad Mongoly (v knize V. Šembery ,Vpád Mongolft

do MoravyV a po smrti jeho vydaný, ne zcela úplný ,Pehled knížat

a markrabat i jiných nejvyšších dstojník zemských v markr.

Moravském' (1850).

11 Fr. erný, ,Bokovy doplky k Jungmannovu Slovníku*^

(Vstník esk. Ak. X, str. 101 n.)

^2 Svazek I

—

IV, 1836— 1845. Sv. V, Bokem již pipraveným

vydal nástupce jeho, archivá Jan Chytil (1812— 1861), jenž pak

v díle pokraoval.
is M. 1837, str. 116.
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professor historie na lyceu brnnském, jenž opustil

úad, aby se zcela mohl oddati vd, uchýlil se do

kláštera v Rajhrad a tam zemel r. 1871. Sepsal adu
pojednání historických a vydával 1826—1829 almanach

drobných prací z historie moravské, rod šlechtických

a jich sídel, biografií atd., ** chtje jím buditi smysl

pro djiny zem a tím i lásku k vlasti. Almanach celkem

dobe plnil tuto svou úlohu, a píspvky byly ceny

nestejné, ^^ ale zanikl nedostatkem podpory. Pes to

Volný dal se do práce nové, mnohem vtší.

Pod záštitou hrab. A. Mitrovského a za podpory

úad vrchnostenských i krajských konal od r. 1830 až

1835 pípravné práce k vydání velké topografie Moravy,

která mla nahraditi zastaralou Schwoyovu. Dílo vy-

dáno v šesti svazcích r. 1835— 1842 nákladem obta-

vého spisovatele pod názvem ,Die Markgrafschaft
Máhren topographisch, statistisch und hi-

storisch geschilder. Morava získala v nm popis

tak dkladný, jakým se tehdy nemohla honositi žádná

jiná zem rakouská, a ješt nyní koná dobré služby

ást jeho místopisná i statistická, kdežto v ásti dje-

pisné vadí již hojné omyly.

Ani toto dílo, jako vbec celá innost R. Volného

nemlo však psobení žádoucn pronikavého. Zavinil

to spisovatel tím, že psal výhradn jazykem nmeckým,
od eho se neuchýlil ani za zmnných pomr doby

^* Taschenbuch fiir dle Geschichte Máhrens und Schlesiens,

1826-1829.
15 Pispvateli byli A. Boek, Chr. D'Elvert, A. Maák, Fr.

Richter a j. Richter vydal tam lánek ,Das grossraahrische Reich

und dessen Bekehrung zum Christenthume', jemuž se dostalo

odsouzeni Josefem Dobrovským (Monatsschr. d. Gesellsch. d.

vaterl. Mus. in Bohm. 1827, I. sv., str. 63—64).



Alois Vojtch Šembera.

(podle podobizny z r. 1848 )

pobeznové ve svém hlavním díle ,[<.i rch liché Topo-
graphie von Mahren meist nach Urkunden
Lind Handschriften' (osm svazk 1855— 1861), zna-

menitém prameni ku poznání Moravy po stránce cír-

kevní a místopisné, zejména doby po válce ticítileté.

Ve stém výroí narozenin . Volného teprve splacen

jeho dluh národu eskému: zaato s vydáváním velké

vlastivdy moravské, jejíž hlavní redaktor Fr. A.

Slavík vzdal také plné uznání velké a obtavé jeho

práci. ^^

^'' ,0 literární innosti ehoe Volného'. (as. Mat. Mor.

XVII, 1893, str. 277—286.)

Literatura eská devatenáctého století IH./l. 12
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Jinak nežli Boek a Volný porozuml úkolu e-
ského spisovatele na Morav Alois Vojtech Sembera.*^

Jako mladík 23letý (narodil se r. 1807 ve Vysokém

Mýt), pro národnost svou zanícený, Sembera octl se

v Brn v úední praxi pi magistráte. R. 1839 byl po

Bokovi jmenován professorem jazyka eského pi sta-

vovské akademii v Olomouci, odkud s peloženou aka-

demií vrátil se do Brna r. 1847. R. 1848 se stal zem-

ským translátorem a spoluredaktorem Moravských Novin.

R. 1849 povolán byl do Vídn pracovat o e.ském

názvosloví právnickém a politickém a r. 1850 jmenován

professorem eské ei a literatury na universit ví-

deské, kdež setrval do své smrti r. 1882.

Skoro 20 let požehnané práce Semberovy týkala

se Moravy. V Brn získal si pi úedním svém posta-

vení rozsáhlé známosti a použil jich k tomu, že vzbu-

zoval ilejší styky spoleenské mezi tamními Cechy

k úinnjší práci národní, zejména k šíení eských knih.

V Olomouci se k tomu pidružily úinky živého slova

na mládež; jak byly úspšné, jest vidti z rozliných

projev studentstva i z výkaz, jež o svém psobení

co rok eské veejnosti podával, ^'^ jako vbec zasílal

do asopis hojné zprávy o národním život na Mo-

rav. Šastn klestil eštin cestu také v život veejném;

zavedení eských her divadelních v Brn r. 1838 bylo

hlavn Semberovým dílem, jako pozdji práce o pro-

vádní rovnoprávnosti jazykové. ^^

1^ Ferd. enský, ,Alois Vojtch Šembera' (Osvta XII, 1882,

str. 481—496); K. Šmídek, ,Literami ruch na Morav v novjší

dob' (as. Mat. Mor. II, 1870, str. 169 n.). V. Brandl, .Vzpo-

mínky' (Obzor XI, 1888).

18 Celkov v ,Kvtech' 1846, . 86.

19 Výplodem jejím je spis ,0 rovnosti jazyka eského a n-
meckého' v Brn 1848, jenž vyšel také nmecky.
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Buditelského rázu byla též literární innost Šem-

berova. Za nejlepší prostedek buditi úctu k národu

pokládal knihy djepisné, psané jednoduchým slohem

a istým jazykem. Že tím pipadl na pravou cestu,

svdí úspch jeho prvních knih ,Historie pán
z Bozkovicahradu Božkova v Morav' (v Brn
1836; podruhé 1870) a ,Vpád Mongol do Mo-
ravy' (v Olomouci 1841, podruhé 1842).-" K hrdosti

národní a k vážnosti jazyka mateského povzbuzoval

i drobnými brošurami, jež mezi studentstvo a vzdlance

rozdával,-^ zárove lánky vdeckými v asopisech

eských probouzeje zájem pro vci moravské. Jenom

monografií svého rodišt 2- zašel na pdu eskou, ale

hned zase vrátil se k péi o poteby moravské.

Nespouštje s mysli ani nejširších vrstev lidových,

užíval k šíení užitených vdomostí i k jejich národnímu

uvdomování kalendá. Za redakce Semberovy povznesen

,Kalendá hospodáské spolenosti' a znamenit pso-

bily ,Posel z Moravy' (1837—1848) i ,R o z umný
rolník' (1837—1840), hovjíce jak praktickým po-

tebám lidu, tak uíce tenáe správné eštin spisovné.

V obou tchto smrech psobil jeho píklad dobe i na

20 Horlivou innost ve smru tom bylo lze oekávati od

Jul. Urbana ryt. ze Švábenova (1808—1834), jehož poátení práce

již upoutala pozornost Dobrovského; všecky pkné nadje, které

vzbuzoval, zmaeny však brzkou jeho smrtí. (Viz K. Šmídek,

,Literární ruch na Morav v novjší dob', as. Mat. Mor. II,

1870, str. 102—111, ,Kvty' 1848, str. 205, ,. Vela' 1834,

str. 111.)

21 Tak proslulý ,List Karla st. z Žerotina k rad msta Olo-

mouce' (1840), Pickovu a Vinaického známé básniky, dokazu-

jící libozvunost eštiny. (Viz ,Kvty' 1840, Píl. . 12.)

22 .Vysoké Mýto, král. vnné msto v echách', 1845.

12*
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ostatní spisovatele na Morav a zásluha Semberova

o povznesení tamjšího lidového tení je znaná. Pí-

kladu takového bylo tím více potebí, ježto literatury

lidové na Morav tou dobou znan pibývalo.

Ve stopách Sychrových šel, podávaje lidu zábavnou

i lehce pounou etbu, Fr. Trnka (1798—1837) ve

svém ,Spoleníku vrném' (v Brn 1831) a v ,Po-

vídai neb Vykládai' (v Olomouci 1833); první

je z nejlepších tehdej.ších knih našich toho druhu. Matj
MiKŠíEK (1815— 1892) vydal ,Sbírku povstí mo-
ravských a slezských' (4 díly 1843—1845), ,Ná-

rodní báchorky' (2 sv. 1845) a ,Pohádky a po-

vídky lidu Moravského' (1847), které, a nejsou

vždy zcela pvodní a vrn vypravované, došly zname-

nité obliby. Nejvíce bylo knih, hledících k potebám

života praktického, zejména hospodáského.

Toho druhu byl též první asopis eský na Mo-

rav, ,Moravsko-slezký (!) asopis pro lid'

(roník I—^IV, 1843—1846), jejž za píkladem praž-

ských ,Pouných i zábavných list pro polní hospodáe

a emeslníky' dvojjazyn vydával zasloužilý professor

polního hospodáství Fr. Diebl (1770— 1859);^^ o eský
list hlavní péi mli M. Mikšíek, J. Ohéral a j. Vedle

pouných lánk z oboru hospodáství polního, lesního

i domácího asopis pinášel drobnosti zábavné i básn;

hojné jsou zejména verŠe z ,Muzy Moravské', ale také

básn J. z Hvzdy a j. Kollára byly otiskovány. V Cechách'

a tam asopis nepronikl na knihkupecký trh, pece
s radostí byl uvítán jako jediný na Morav, ,v kterém

23 DElvert, ,Geschichte der k. k. máhr.-schles. Gesellschaft

fíir Beforderung des Ackerbaues' etc. v Brn, 1870, str. 280-289.
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se procitlá tam snaživost ku vzdlávání národu pro-

stedkem pirozené ei mateské projevuje'. -' Bohužel

však list neml dlouhého trvání. JeŠt díve doživoil

,
Moravský Vykladatel, ponauný a kratochvilný

spis pro venkovský lid', jehož vydány byly jen dva

svazky (v Olomouci 1845 a 1846) péí B. Senka, uitele

v Námšti u Olomouce. Poadatel vyplnil jej peklady,

jež místy zle zapáchaly nminou a plny byly provin-

cialism. Podobn více mén pokulhával také jazyk

ostatních spis zde uvedených proti správné eštin

Šemberov. U jednoho ze spisovatelv úmysln; byl to

František Trnka.

V mládí Trnka pokusil se v básnictví se zdarem

nevalným (,Vesna i básn prvotinné', 1821 v Hradci

Králové, a ,R zinky', 1822 tamže); také jeho ,Pa-

tero svtských písní moravských' (v Brn
1831) dnes zcela je zapomenuto. Mnohem významnjší

jest innost Trnkova v oboru mluvnickém. Procestovav

Slovensko a vzdlav se dkladn v jazyce polském

i ruském, Trnka usadil se jako uitel jazyka eského

a translátor polštiny v Brn. Na Morav slyšel všude

plnjší tvary dialektické, které se mu mnohem lépe

zamlouvaly nežli zmkilé a neurité prý tvary spisovné

eštiny. Myšlenky Kollárovy o libozvunosti jazyka e-

ského "^^ došly u Trnky ochotného sluchu a vedly jej

k snaze, aby domnlé pednosti dialektické uvedl také

do jazyka spisovného, jenž podle soudu Trnkova ml
býti ,obsahem výborností vyatých ze ponáe(!) sob
najbližších'. Jazykem podle této theorie upraveným Trnka

vydal záslužnou jinak ,Knihu' cvinou jazyka

^•í ,. Vela' 1843, str. 12.

-''
, Literatura eská XIX. stol.', díl II., str. 174.
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slovanského v Cechách, v Morav a v uher-
ském Slovácku' (v Brn 1830 a ve Vídni 1832)

a ,Poekadla(pjsloviá)Slovákóv moravsko-
uherských' (v Brn 1831).

Trnka v opravné své innosti nezstal osamlý.

Vincenc ŽÁK (Ziak) (1797— 1867), rovnž jako Trnka ro-

dilý z Cech, jsa duchovním správcem politických vz
na Spilberku, poznal a zamiloval si lahodu vlaštiny; jako

uitel eštiny na vojenském vychovávacím ústav v Brn
^ase asto slýchal náky Nmc na drsnost jazyka e-
ského a neuritost jeho pro asté ikání a jekání. Utvoil

si tedy ideál jazyka libozvuného a tvarv uritých

i jal se eštinu pibrušovati hlavn podle živé mluvy

lidové, kterou poznal na Morav. Dlouho se snažil my-

šlence své získati pívržence jen osobním psobením,

až posléze své opravy jazykové uložil v eské mluvnici,^*'

jež pro nkteré dobré své ásti dokala se tvera vy-

dání, a ve výtahu z ní.

Takto na Morav po Fryajovi uinn byl další krok

rozluný od spisovné eštiny: k odchýlení trvalému
jež nemohouc se nadíti následování v echách, hrozilo

vésti k rozkolu literárnímu, akoli Trnka i Žák byli

pesvdeni, že práv opravami jazykovými ve smyslu

jejich by se eština spisovná piblížila slovenštin a tím

trvale bylo zamezeno hrozící celkové odpadnutí uher-

ských Slovákv.

Bylo potebí vážn zakroiti proti tmto nebez-

peným novotám, což uinil muž k tomu nejpovolanjší,

František Palacký, jenž jako rodilý Moravan ve vlasti

své nejsnáze mohl dojíti sluchu. -^

^•' ,Bohmische Sprachlehre fiir Deutsche', 1842.

-" Viz nahoe na str. 100 a n.
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Hlas Palackého byl tak drazný, že nebylo potebí

ani dalšího zakroení proti odštepencm, k nmuž
Josef Jungmann Koliára vybízel.-*^ S echy Dominikem

Kynským, Klácelem a Semberou Moravané Fr. Štp-

nika, C. Napp aj., zejména pak František Sušil zstali

vrni jazyku spisovnému. Ješt po r. 1848 inny jsou

pokusy zavádti novoty Žákovy do'škol, ale spisovatelé

a buditelé sdružení v Nár. Jednot vyslovili se proti

tomu drazn a tém jednomysln,^'' spisovnou eštinu

pak docela udomácnil na Morav František Matouš

Klácel v úedních ,Moravských Novinách' a Fr. Sušil

v ,Hlase'. Z mladších spisovatel z Cech jediný Fran-

tišek Cyrill Kampelík (1805— 1872) pidržoval se názor
Trnkových a Žákových i v pozdjších letech, doufaje,

že ústupky na prospch náeí východních dosáhne se

opt jednoty spisovné mluvy v celé oblasti jazyka e-
ského neboli staré íši velkomoravské, která Kampe-

líkovi stále tanula na mysli, až se mu dostalo ze samé

Moravy odbytí, že ,v Cechách mluv jeho nikdo ne-

rozumí a v ^lorav a v Slezsku nikdo rozumti nechce'.^"

Trnka i Žák,^^ roztrpeni nezdarem svých novotá-

ských snah, ochabli v innosti literární, k níž oba nad

jiné byli zpsobilejší. Trnka podlehl rozrušení dušev-

^^ Dne 1. dubna 1832 (. . M. 1880, str. 206).

2" ,Mor. Noviny' 1849, ís. 171

3'i .Hvzda' I, 1859, str. 99.

•^1 Viz o nich: K. Šmídek, , Literární ruch na Morav v no-

vjší dob', as. Mat. Mor. II, 1870 str. 1. — Trnka již ve spisku

,Ubersicht der bohm. Declinationen und Conjugationen' (v Brn
1829) psal ou místo au a v ,Pateru písní' i v .Poekadlech Slo-

vákv' dospl již zcela k nynjšímu pravopisu, užívaje, ,že by

druzi Slovani našemu písmu snadnj porozumli', j místo g, i

místo j a v místo ic, jen že pozdji od psaní toho opt ustoupil.
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nímu v úad svém jako amanuensis knihovny olo-

moucké pod nevlídným bibliothekáem Fr. Richtrem;

Žák, jenž se v prázdných chvílích ješt kochal bás-

nictvím, psobil na poli školském (zejména r. 1848)

a skonal jako dkan v Podivíne, literatue již dávno

díve odumev.

Dlouho trvalo, nežli se Morava pihlásila k podílu

v eské innosti básnické, která zatím Kollárem a Cela-

kovským došla netušeného rozkvtu. Posléze na velkou

radost Moravan vyskytla se i díla básnická, jež ovšem

nemla valné nadje na odbyt a nenalézala tudíž mezi

knihkupci moravskými nakladatele. Dvtipný orga-

nisátor AI. V. Sembera cítil, že jest estnou po-

vinností Moravy, aby díla ta byla také tam vydána,

a založil za tím úelem z píspvk pátel literatury

zvláštní fond, matiku, zatím jako podnik soukromý,

zárodek pozdjší ,Matice Moravské'. Zprávy o té vci

pijaty byly v Cechách ne bez obav, ,aby uvažování

pouze provinciálních poteb nepecházelo snad v zhoubný

literární separatismus'. '^- Obavy ty, vysvtlitelné po od-

luce Slovenska od spisovného jazyka, byly ovšem plané,

ježto podnik ídila ruka nad jiné k tomu povolaná, a

Sembera jen tou cestou umožnil básníkm z Moravy

vstoupiti na kolbišt literární v ušlechtilý závod s e-
skými na prospch národního celku. Pedevším vydány

byly takto básn Klácelovy, potom Furchovy.

František Klácel^^ narodil se dne 7. dubna r. 1808

v eské Tebové jako syn chudého obuvníka. Gymna-
32

,Kvty' 1846, . 89.

33 V. Brandl, ,Píspvky k životopisu Matouše Františka

Klácela', as. Mat. Mor. XIII, 1881, str. 71—120); týž ,Vzpo-

mínky' (Obzor, XI, li



Matouš František Klácel.

sium a filosofii vystudoval v Litomyšli, kde piveden

byl k uvdomní národnímu a za píkladem vzácného

svého uitele, piaristy Boni fáce Buzka (1788— 1839),^*

rozhodl se pro studium filosofie; tato záliba urila také

Klácelovu dráhu životní. Jsa bez prostedk k vyšším

studiím, vstupil do ádu augustiniánského na Starém

31
,Kvty', 1839, Píl., ís. 75.
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Brn (1827), aby se tam mohl oddati filosofickému ba-

dání a jednou se státi professorem filosofie v Brn,

kteréžto místo bylo klášteru opatovati svými leny;

dostav klášterní jméno Matouš, podpisoval se odtud

Matouš Fr. Klácel. Již ve 27. roce svém Klácel dosáhl

touženého cíle a stal se professorem filosofie (1835).

Málokterému uiteli dostalo se údlem dar tak

vzácných jako Klácelovi. Ml hluboké vdomosti,

vzácnou výmluvnost, horoucí nadšení pro ideální statky

lidstva, jemný vtip, který pecházel v žíravou ironii

tam, kde mluvil o protivnících pravdy a dobra; smle,

nedbaje útlaku doby, zastával se svobody, tedy také

volného vývoje národa našeho a jeho písemnictví jako

pedního prostedku vzdlávacího, a nikdy pi tom

nespouštl s mysli ideje humanitní. Tím Klácel domohl

se neobyejného vlivu na své žáky: Cechové se probou-

zeli ze lhostejnosti národní a nejlepší z nich zatoužili

také psobiti literárn (V. Furch, K. Smídek, M. Mikšíek

aj.); Nmci pak spravedlivji se dívali na snahy echv
o literární a národní obrodu.

Ale toto pronikavé psobení ve smru svobodo-

myslném a vlasteneckém naprosto se nehodilo do

tehdejší soustavy vládní a proto opakovala se historie

let dvacátých; jako tehdy Bolzano v Praze, Rembold

ve Vídni a Buzek v Litomyšli, tak zbaven byl i Klácel

professury r. 1844, protože prý šíil názory panthei-

stické, ale ješt více proto, že byl ,panslavistcu'. ^'^ Pí-

znivec jeho, vlastenecký prelát Ant. Napp, dal mu do-

volení opustiti klášter, aby zapomnl utrpného píkoí,

a Klácel znovu se vzpružil, pobývaje v Praze a na

Libchov, kde si také velkou zásluhu získal o vzd-
3-> ,Týdenník' 1848, ís. 34.
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láni eského sochae Václava Levého. Hierarchie Klá-

celovi nepátelská však pinutila jej vrátiti se do klá-

štera starobrnnského, ba zmaila i povoláni jeho za

vychovatele syn barona Metella Ožegovie.

V kláštee Klácel hledal útchy ve studiu pírodních

vd a innosti literární (v ,Týdenníku'), až do beznového

hnutí r. 1848, od nhož oekával splnní všech svých

tužeb po svobod a bratrství lidí i národv, a ovšem trpce

se zklamal. Širší opt pole psobnosti se mu otevelo,

když se stal redaktorem ,Moravských Novin', které

z usnesení snmovního od r. 1849 byly vydávány.

V nesnadném postavení svém za rozliných pekážek

od vrchností svtských, ješt více však duchovních,
'""'

setrval, i když list jeho pešel ve vlastnictví vlády

{1851), do konce roku 1852; teprve pitužující reakce

zatlaila jej od redakního stolku do kobky klášterní,

odkud jen zídka již ohlásil se njakou prací literární.

Vedle svých studií Klácel zabýval se pak soukromým

vyuováním dívek z pedních rodin brnnských, jimž

byl uitelem snad ješt váženjším než díve jino-

chm;''^ jak dovedl psobiti na jemnou duši ženskou,

vidti nejlépe na Božen Nmcové, do jejíhož dušev-

ního rozvoje Klácel hluboce zasáhl.-'* Zatím se vlivem

filosofie Heglovy víc a více uchyloval od kesanství

k pantheismu a tím také závazky klášterní stávaly se

3" ,Mor. Noviny' 1849, ís. 94.

•5^ Tmto dívkám Klácel vnoval spis vydaný anonymn
vBrnl869: ,Enkyklopacdishe(! ) Erinerungen(!) an Fortraege(!)

aus Logik, Ethik, Aesthetik, Literaturgeshichte (!), Stylistik,

Prtanzen-Symbolik' (stran 483).

3« V. Vávra, ,Dr. Ignác Hanuš a Dr. Jan Helcele (Hlídka IV,

1899, str. 173). Týž ,Nové dopisy Boženy Nmcové (M. 1896,

str. 299).
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mu nesnesitelnými. Úplné zrušení jich pivodily události

vnjší; vyplnila se na nm vlastní slova jeho o lovku
bez ženy (Lyr. Básn I, 39 v. 7, 8) a Klácel, nemoha

se jinak vyprostiti z tísnivých závazk, r. 1869 opustil

Brno a odebral se do Ameriky.

Tam tento ,muž pojmu, ale bez zkušenosti', jak

pípadn charakterisoval jej A. Napp, dále usiloval, aby

íidé, jednajíce jako dokonalí lenové všeho míra, láskou

a mravností dospívali ,vesmrnosti', nejvyššího to stupn
dokonalosti a blaženosti. Pi tom žil život plný strádání

a zneuznávání jako redaktor a vychovatel, touže po

vlasti a pátelích za oceánem, až skonal dne 17. bezna

1882 v Belle Plaine."'

V literatue Klácel nejprve vystoupil svými ,Ly-

rickými básnmi' (v Brn 1836) jako následovník

Klopstockv a KoUárv. Ješt více nežli jeho vzo-

rm jde mu v básních o šíení mravních idejí, které by

povznesly kleslý národ; zetel k formální kráse má pro
význam jen podružný. Proto také u Klácela nenašlo místa

sladké erotické laškování, z verš jeho zní nám hlas

istého a pro vše dobré zaníceného knze-uitele.

Více nežli šastný milenec nebo slavený básník

plesá prý, když vroucí jeho slovo koení se v rozsvitlé

duši vtipné mládeže; jí také pedevším platí jeho zpv,

jímž chtl by ,Slávské probudit jonáctvo k zámru slávy'.

Za tím úelem chce bez bázn hmti hanbu padouš-

ství, právo zastávati, velebiti ctnost a vytýkati híchy.

Híchem a padoušstvím je mu nízká požívavosr, lho-

stejnost národní, poroba; ctnostmi, vedoucími k bož-

^^
J. V. Hrubý, ,Ladimír [tak podpisoval se Klácel za mo-

em] Klácel v Americe' (Nár. Noviny 1884, . 14). Týž, ,L£dimir

Klácel a jeho uení' (Nár. Noviny 1884, ís. 12).
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nosti, pravdymilovnost, istá milost jako zárodek všech

dobrých skutk, láska k volnosti, vlasti, národu a lid-

stvu. Jen mládež neposkvrnné istoty, osvíceného roz-

umu, jemného citu a pevné vle dovede povznésti

,zostuzený ro osvtnou inností, ale také, potebí-li

toho, s meem v ruce. ,Skutkorodá doba juž se blíží,

zái vidíme, slunce vychází, ach! má barvu krevnou'.

Z Blaníka slyšeti volání k rozhodnému boji, k nmuž
sbírati jest všecky síly. Kdo chceš býti Slovanem, rychle

se k nám pipoj, vná hanba eká nedbalce. Bh,
který vždy nakonec dává vítzství deptané pravd, do-

pomže k vítzství také nám.

To jsou hlavní myšlenky, ozývající se z básní Klá-

celových, ne vždy pvodní, ale vždy mocn psobící

svou mužnou silou mravní a také ídkou u nás v onch
tísnivých dobách smlostí myšlenek, za niž vedle autora

jsme povdni též censorovi, jakých tehdy bylo po-

skrovnu.

Píklad Klopstockv uril Klácelovi také druh bás-

nický, v nmž myšlenky ty prosloveny, a jejich formu

strofickou. Vyjímajíc nepatrný poet písní ve verších

pízvuných, všecka ostatní ísla sbírky jsou ódy aso-

mrné ve strofách antických anebo voln podle anti-

ckého vzoru sestrojených nkdy se znamenitým zdarem.

Jazyk básní není prost tvarv a hláskoslovných

zvláštností náeí východních a zejm ukazuje vliv

Kollárových idejí o libozvunosti jazyka, a si tu Klácel

nevede veskrz dsledn; bei'zo, selzy a náeky stídá se

s tvary: srdce, slza atd. Ušlechtilá jinak snaha zoškliviti

mládeži rozmanité neesti vede básníka k užívání vý-

raz druhdy drsných, které dvojnásob tžce byly poci-

ovány v dobách, kdy vládla sladká dikce Chmelenského
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mu nesnesitelnými. Úplné zrušení jich pivodily události
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Tam tento ,muž pojmu, ale bez zkušenosti', jak

pípadn charakterisoval jej A. Napp, dále usiloval, aby

íidé, jednajíce jako dokonalí lenové všeho míra, láskou

a mravností dospívali ,vesmrnosti', nejvyššího to stupn
dokonalosti a blaženosti. Pi tom žil život plný strádání

a zneuznávání jako redaktor a vychovatel, touže po

vlasti a pátelích za oceánem, až skonal dne 17. bezna
1882 v Belle Plaine.'*^

V literatue Klácel nejprve vystoupil svými ,Ly-
rickými básnmi' (v Brn 1836) jako následovník

Klopstockv a KoUárv. Ješt více nežli jeho vzo-

rm jde mu v básních o šíení mravních idejí, které by

povznesly kleslý národ; zetel k formální kráse má pro
význam jen podružný. Proto také u Klácela nenašlo místa

sladké erotické laškování, z verš jeho zní nám hlas

istého a pro vše dobré zaníceného knze-uitele.

Více nežli šastný milenec nebo slavený básník

plesá prý, když vroucí jeho slovo koení se v rozsvitlé

duši vtipné mládeže; jí také pedevším platí jeho zpv,

jímž chtl by ,Slávské probudit jonáctvo k zámru slávy'.

Za tím úelem chce bez bázn hmti hanbu padouš-

ství, právo zastávati, velebiti ctnost a vytýkati híchy.

Híchem a padoušstvím je mu nízká požívavost, lho-

stejnost národní, poroba; ctnostmi, vedoucími k bož-

3^
J. V. Hrubý, ,Ladimir [tak podpisoval se Klácel za mo-

em] Klácel v Americe' (Nár. Noviny 1884, . 14). Týž, ,LEdimír

Klácel a jeho ueni' (^Nár. Noviny 1884, is. 12).
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nosti, pravdymilovnost, istá milost jako zárodek všech

dobrých skutk, láska k volnosti, vlasti, národu a lid-

stvu. Jen mládež neposkvrnné istoty, osvíceného roz-

umu, jemného citu a pevné vle dovede povznésti

,zostuzený ro osvtnou inností, ale také, potebí-li

toho, s meem v ruce. ,Skutkorodá doba juž se blíží,

zái vidíme, slunce vychází, ach! má barvu krevnou'.

Z Blaníka slyšeti volání k rozhodnému boji, k nmuž
sbírati jest všecky síly. Kdo chceš býti Slovanem, rychle

se k nám pipoj, vná hanba eká nedbalce. Bh,
který vždy nakonec dává vítzství deptané pravd, do-

pomže k vítzství také nám.

To jsou hlavní myšlenky, ozývající se z básní Klá-

celových, ne vždy pvodní, ale vždy mocn psobící

svou mužnou silou mravní a také ídkou u nás v onch
tísnivých dobách smlostí myšlenek, za niž vedle autora

jsme povdni též censorovi, jakých tehdy bylo po-

skrovnu.

Píklad Klopstockv uril Klácelovi také druh bás-

nický, v nmž myšlenky ty prosloveny, a jejich formu

strofickou. Vyjímajíc nepatrný poet písní ve verších

pízvuných, všecka ostatní ísla sbírky jsou ódy aso-

mrné ve strofách antických anebo voln podle anti-

ckého vzoru sestrojených nkdy se znamenitým zdarem.

Jazyk básní není prost tvarv a hláskoslovných

zvláštností náeí východních a zejm ukazuje vliv

Kollárových idejí o libozvunosti jazyka, a si tu Klácel

nevede veskrz dsledn; berzo, selzy a náeky stídá se

s tvary: srdce, slza atd. Ušlechtilá jinak snaha zoškliviti

mládeži rozmanité neesti vede básníka k užívání vý-

raz druhdy drsných, které dvojnásob tžce byly poci-

ovány v dobách, kdy vládla sladká dikce Chmelenského
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Myslivý duch Klácelv, zvyklý filosofovati, tlumí i v bás-

ních poetický vzlet; již vrstevníci dobe postehli u nho
to, co J. Ohéral vyjádil slovy, od té doby astji opako-

vanými, že Klácel ,pedstavuje místo v obrazích své

ideje v pontích'. ^^

To bylo hlavní píinou, pro se sbírka, která jinak

zpsobila mocný rozruch, nepotkala s úplnou pochvalou.

Klácel ve druhé sbírce ,Básní (v Brn 1837), hned

v úvodních verších (str. 4) skromn se pronáší o své in-

nosti poetické tmito slovy:

,A se básníkv nehodím do potu,

jméno v písarském cechu mám nezvuné;
jen kdy píspvkem podanou Slovanstvem

úlohu zmenším!'

Celkem sbírka ta je rázu stejného s první. Nové jsou

zde jen básn allegorické, oznaující sklon básníkv
k jinému zpsobu básnní, jakož i etné ohlasy Ruko-
pisu Královédvorského, který uchvacoval Moravu zvlášt

,Jaroslavem' v dob, kdy se blížil jubilejní rok porážky

Tatar. Verš pízvuných je již mnohem více než ve

sbírce pedešlé.

Jakkoli nkterá ísla (Lichota, Prosba, U hrobu

Dobrovského a j.) jsou rovna nejlepším z básní prvých,

pece celkový dojem byl slabší nežli u sbírky první a

svedl také Jakuba Malého ku píkrému úsudku, že Klácel

nikdy nebude básníkem. ^^

Úsudek ten za stranný pokládán i v Cechách ;^-

tím nelibji se dotkl mládeže moravské, zanícené pro

milovaného uitele i pro jeho básn, které stavli vedle

40 as. Mat. Mor. VIII, 1876, str. 114.

41 M. 1837 str. 489.

42
J. Jungmann A. Markovi 19. ledna 1 846 (M. 1886, str. 441.)



KI.ACELOVA OlNNOST BÁSNICKÁ. ^'^^

Kollárových ne pro jejich geniálnost, ale pro ušlechu-

jící jejich tendenci.^''

Oni byli druhou stejn rozechvni, sdíleli se o své

nadšení i s druhy jinoslovanskými a jeden z nich

s jásotem oznamuje, že pro tyto verše Srbové horliv

se zaali uiti eštin, ,celé noci v slovníkách ztrá-

vivše', ^^ což ovšem je bráti s omezením. Pes vroucí

vyzvání jejich, aby vznesl ,peru k výletm optným,

vlastenectvím by se zpv zas ozval nadšený', ^'^ Klácel

již nedobásnil tetí sbírky; zlomky z ní spatujeme

v pti básních v asopise Ces. Musea 1840, str. 387 n.

a v nejvtší a nejzdailejší Klácelov skladb allego-

rické ,Labe' (as. . Mus. 1841, str. 123 n), jež po-

depsány F. K. Z nich báse ,Dne 6. ervence 1415.

jest nad jiné jasným dkazem svobodomyslného smý-

šlení Klácelova a jist také jeho neohroženosti, nebo

v tehdejší malé obci spisovatelstva eského nemohl

básník pod šifrou svou zstati utajen.

Ostatn se netajil svým smýšlením nikde; odtud

konené jeho složení s professury. Neznaje ústupk ve

vcech pemýšlení, Klácel záhy potom se snažil po-

znanou pravdu podávati dále v rouše básnickém. Na

výlet z ech do Saska poznal ses.J. P. Jordánem
professorem slavistiky na universit v Lipsku, a smluvil

se s ním, aby pod svým jménem vydal dv práce ver-

šované, jež se nemohly nadíti uveejnní v Rakousku-

Tak vydány r. 1845 v Lipsku Klácelovy ,jahdky
ze slovanských les' a ,Ferina Lišák z Kuli,

ferdy a na Klukov ili Kratiká historie

*'i ,Kvty' 1837, Píl., . 26.

*4 ,Kvty' 1848, str. 284.

*5 ,Kvty' 1839, Píl. 3.
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zlopovstných kousk starého Reineke' (obé

již novým pravopisem bez au a w).

Jahdky' obsahují 275 drobných básniek ob-

sahu filosoficko-ethicko-poHtického, z nichž osteji ješt

nežli z di^ívjších básní vje duch svobodného myslitele;

básník ví, že mnohé z myšlenek jeho ,tisícm již dávno

srdce hejí', ale chce je vtliti ve slovo, tož ve form
co nejstrunjší, aby se vštípily jako životní pravidla

v mysl tená na prospch výchovy národa, o kterou

mu stále jde. Zajisté nezstala na bez vlivu Riicker-

tova ,Die Weisheit des Brahmanen'. Ale Klácel nemá
básnického talentu Riickertova; astji veršuje, k emuž
snadno svádí zlomkovitá báse didaktická, nežli básni,

proež ani žádoucí úinek
,J
a h d e k' se nedostavil.

Znan pronikavjší byl úspch ,Feriny Lišáka'.

Klácel sám prohlásil jej za samostatné zpracování a

pizpsobení starého zvíeckého eposu, *^ jakkoli podle

úvodu k básni peklad ,dle Goethe stranu poádku
a rozdlení se zpravoval.'

Jako v ,Jahdkách', tak i zde Klácel dal již výhost

asomrným veršm a místo hexametru Goethova, který

by za tehdejší doby byl vyžadoval pebásnní veršem

asomrným, zvolil si lehký pízvuný 4—5stopý trochej

rozlin rýmovaný, nkde místo rýmu pestávaje na

assonanci za píkladem písní prostonárodních, jejichž

tón místy z obou skladeb již se ozývá.

Rovnž voln si vedl co do obsahu; nkde, zejména

ke konci básn, vynechával dlouhé kusy, jinde opt
pidával a podle poteb svých pozmoval situace. D-
jištm rejd svého Kulíška uinil naše a vbec slo-

vanské kraje, lidé v nm jsou hanátí sousedé a doba
••6 ,Enkyklop. Erinnerungen'^ str. 332.
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i prostedí básníka eského hlásí se z díla narážkami

na vady a neesti tehdejší: výsady šlechtických pový-

šencv, odpor proti volným satkm nekatolík, život

klášterní, hl jako lék proti snahám po rovnosti, ohlu-

pování eských dítek na nmeckých školách a j.

A tento náš, eský ráz vedle všelidského obsahu

básn zajisté nemálo pispl ke znamenité oblib, jíž

se ,Ferina Lišák* zejména na Morav tšil; báse byla

nejen rozebrána, nýbrž také — zajisté unicum u nás —
na zpsob starovkých rhapsod slepým recitátorem

mezi lidem pednášena. ^^

Pod pseudonymem Fr. Tebovského Klácel

ješt jednou k užitku širokých vrstev lidových podal

pouení o všelikých pravdách náboženských, spoleen-

ských i politických v ,Bajkách Bidpajových'
(I. svazek v Olomouci 1846, II. svazek v Brn 1850).

Peklad jeho poízen jest z nmeckého ,CaHla und
Dimna' od Fr. Wolf fa, a Klácel bránil se již pedem
proti možným odprcm své práce prohlášením v nad-

pise, že jsou to bajky, ,tém do všech jazykv dávno

již peložené'. Zatím opt mnohé ásti díla nesou pee
jeho ducha; zcela Klácelova jsou dvouverší neb ty-
verší gnomická, jimiž vypravování prosaické zhusta je

protkáno,

Nadešlým rokem 1848 bylo posléze Klácelovi možno
odložiti roucho allegorie i bajky a pod vlastním jménem
pihlásiti se k innosti literární, která slibovala ohni-

vému duchu jeho nejpronikavjší vliv na vzdlávání a

umravování eského národa na Morav: Klácel se stal

publicistou. Odtud jen obas v ,Týdenníku', pak v ,Mo-

ravských Novinách' uveejoval drobné veršíky gno-

«7 K. Šmídek, as. Mat. Mor. II, 1870, str. 100.

Literatura eská devatenáctého století, lll.li. 13
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mické jako zrnka životní moudrosti své i nasbíraná

na luzích cizích a podaná jen vlastní formou. Jeho zpra-

cování Immermannových ,Tulifantchen' a peklad

Goethova ,Fausta' zstaly v rukopise.

Klácelovo tvoení básnické dopluje innost jeho

vdecká, jíž se Klácel piazuje k nejprvnjším zápasníkm
o eskou vdu, pedevším v oboru filosoíie. Pisuzovali

jí dležitou úlohu v našem národním zápase, ,vyvésti

nás z pouhého slovanského citu na svtlo pojemu(!)

a na cestu uskutenní jeho' ... Co Kollár ,hloubí citu

svého poetickým názorem byl probudil, chce Klácel na

filosofické cest k našemu uvdomní dovésti a tím

skálopevné pesvdení v nás zbuditi, kteréž pak ni-

žádným návalem všelijakých protivenství, pekážek, boj
nedá se zmniti neb zrušiti', oznamuje nám za cíl jeho

snah nadšený jeho žák Karel Smídek. ^^

Z té tužby vzešel nejprve ,Mostek aneb krátké
sestavení skromných myšlének o tom, na
em každému záležeti má' (1842), struné mravo-

vdné uení Bon. Buzka jako prprava k dalšímu

filosofickému vzdlávání mládeže. V ,Poátcích v-
deckých mluvnictví eského' (1843) podává se

soustavné pouení o základních pojmech jazykovdy.**

Dále náleží sem ,Dobrovda', prvý eský spis mravo-

vdný(1847), ,Prprava k 1 adovd' v rkp. (1868) a

ada drobných lánk v Casop. musejním:
,
Rozvinutí

vdectva' (1841), ,0 libosti a smíchu v po-

stupu' (1841), ,Kosmo politism US a vlaste-

nectví s obzvláštním ohledem na Moravu,
(1842), ,T lak, puzení, svévolnost, náboženství*

<8
,Kvty' 1842, cis. 26.

*^ Viz obšírnou úvahu o nich v M. 1844, str. 458—470^
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(1842), ,0 citu a rozumu' (1843), ,0 smrti' (1843),

,Shakespeare, Goethe, Schiller' (1847). Ze všech

je patrný duch bystrý, širokého rozhledu po vdách a

umních, který proto také mocn horU pro zvýšení

úrovn literatury es-

ké; vidti to z dtkli-

vého jeho hlasu o po-

teb kritiky (Cas. Cesk. -*

Mus. 1845, str. 143) a

z Návrhu na zdoko-

nalení téhož asopisu

musejního (tamže 1842).

Naše terminologie v-
decká Klácelovi pi

tom velmi ležela na

srdci; chtl v té pí-

in ,vlastní stezníky

vyhledávati, jež by

vedly trochu zelenj-

ším krajem'. ^" Dobré

vli neodpovídal vždy

stejný zdar, ale k utvo-

ení filosoííckého ná-

zvosloví eského i Klá-

cel pispl hivnou

svou.

Vincenc Furch.

Klácelova mužná poesie nenašla na Morav násle-

dovatele. Mkký, snivý Vincenc Furch ^^ ve svých prv-

60 M. 1845. str. 141.

61 Narodil se v Krásonicích na Morav 1817, uvdomní
nabyl na filosofických studiích v Brn, v národním vdomí
zpevnn v Olomouci, kde studoval práva, A. V. Šemberou; stav

13*
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nich dvou sbírkách ,Básní' (1843 a 1844) zcela jinam

se klonil; vidti to již z peklad, v nichž pední místo

má Betty Paoli, Rtlckert a j. Ale dležitjší jsou vlivy

eské: ne tak Fr. L. Celakovského, jejž vidti zejména

v ,Planých ržích', ani písn prostonárodní, jejímž tónem

znjí nkteré ze zdailejších ísel sbírek (Ulán, Modré a

erné oi a j.), jako hlavn
J.

Kr. Chmelenského.
Láska a vlast jsou hlavními thematy také poesie Furchovy,

jež nejen napodobuje nejoblíbenjší svj vzor lahodným

tokem veršv, nýbrž také pohybuje se v okruhu jeho frase-

ologie a slovníku; právem lze Furcha nazvati moravským

Chmelenským.^'- Ale moravské zabarvení je ve verších

Furchových skrovnjší nežli ve Chmelenského sbírkách,

jejichž námty vzaty jsou z Moravy. ^^ Mimo apostrofy

moravských rodák hlavn dv vci projevují vliv jeho

vlasti: pozornost ke spíznnému Slovensku a kult Ho-

stýna. Zájmem svým o Slovensko, jenž stále vzrstal,

Furch jeví se býti z tch muž, kteí pstování vzá-

jemnosti eskoslovenské pokládali za pední úkol spiso-

vatelstva moravského. K Hostýnu pak jako pomníku

národnímu i náboženskému dtkliv obrátil zetel v cyklu

,Písní hostýnských', chtje, aby budil opt starou sta-

tenost i zbožnost a pivodil nový dstojný život ná-

rodní na Morav.

Období pedbeznovému náležejí ješt nezdaené

novellistické pokusy Furchovy ,Barvy a zvuky' s pi-

danými zveršovanými povstmi lidovými (1848).

se úedníkem státní útárny ve Vidní, zemel tam jako úetní

rada 1864.

^2 I Furchovy nkteré písn, opateny byvše nápvy, do-

cházely svým asem znané obliby.

53 Viz ,Lit. . XIX. stol.', II, str. 724.
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Ale ne tyto básn umlé, nýbrž písn vzešlé z lidu

znamenají vrchol poetické produkce této doby na Mo-

rav. Kterak zájem pro n u nás byl vzbuzen a kterak

vzrstal, vylíeno již výše. ''* Na Morav obraceli k nim

pozornost již Dobrovský a Monse, sbíral pak je mimo

Fryaje i Fr. Palacký, jenž však záhy uchýlil se ku

práci zcela jiné. Je zásluhou Fr. L. Cel a ko vského,

že roku 1824 povzbudil ,sbírati ty perly po vlasti

moravské' muže k tomu nejpovolanjšího Františka

Sušila.
'"'^

Malé msteko hanácké Nový Rousinov, v nmž co

mštan, to rolník, dalo nám Fr. Sušila r. 1804, 14. ervna.

Sušil vychodil doma nejen školu obecnou, nýbrž studoval

tam soukrom také nižší gymnasium, ímž zstal ne-

odcizen svému národu a utvrzen ve svém vdomí na

dalších studiích v Kromíži Dobrovského pedmluvou

k Tomsovu slovníku. Filosofii a theologii studoval

v Brn, kde také r. 1827 vysvcen byl na knze. Jako

kaplan psobil deset let v Olbramovicích a krátký as
v Komárov, odkud na základ výtené své zkoušky

odborné povolán byl za professora biblického studia

Nového Zákona na bohoslovecký ústav do Brna 1837.

Tak octl se v postavení, ve kterém mohl rozvíjeti lite-

rární i buditelskou innost co nejúspšnjší. Od té

doby život jeho plynul beze všech zvláštních píhod

v neúnavné práci, které nedovedla mu pekaziti ani

churavost, jíž byl posledních dvacet let života stížen.

'* Viz ,Lit. . XIX. stol.', II, str. 512.

•""'' Obšírné vylíen život Sušilv a psobení jeho v d-
kladném spise Pavla Vychodila , František Sušil' (v Brn 1904),

kde také podán obraz tehdejšího života národního i literárního

na Morav, pokud se Sušilem souvisí.



Fr. Sušil.

Uznání své innosti neekal a také se ho valn ne-

dokal. Vysoká hierarchie, vidouc v nm vlastence,

pezírala i nevšední zásluhy jeho o katolickou církev,

a teprve r. 1862 jmenoval jej biskup hr. A. Schaíf-

gotsche, kdysi spolužák jeho, skuteným konsistorním

radou a r. 1864 estným kanovníkem kapitoly brnnské.

Tehdy již Sušil strádal chorobou plicní; hledaje od ní
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pomoci v Bystici pod Hostýnem, zastižen tam smrtí

31. kvtna r. 1868. Pohben jest v Brn.

Prostedí, z nhož Sušil vzešel, vtisklo mu jak typ,

tak i význané vlastnosti hanáckého venkovana: hlubokou

a srdenou zbožnost a víru v nejvýše dokonalé zízení

církve katolické, od kteréžto víry se bezmocn odrazily

vlivy racionalismu a deismu jako pozstatky doby jose-

fínské, za nichž ješt vyrstal; lásku k rodné pd a

k národu, které byl peliv s jakousi opatrností a bez

vášnivosti, ale také neústupn, nedbaje protivenství a

úsmšk. Jako v Palackém, tak i v Sušilovi, jakkoli se

jinak rznili, oživla stará houževnatost Moravan ped-

blohorských, která neustupovala do posledního dechu.

A tyto vlastnosti spolu se životním povoláním Suši-

lovým urily také ráz veškeré jeho práci: odtud Suši-

lova innost sbratelská, pvodní básnická ve smru
nábožensko-didaktickém, vdecká na poli theologickém

i innost buditelská ve smyslu katolicko-mravním.

Za sbratele písní výborn se hodil svou dklad-

ností, znalostí hudby a jemným smyslem pro básnickou

i hudební krásu tchto plod lidových, od nichž v obou

smrech oekával mocný, osvžující úin na básnictví

naše umlé i na hudbu. Mimo tento zetel umlecký vedl

jej k innosti sbratelské vliv tehdejšího vdeckého

romantismu. V duchu tohoto romantismu Sušil uinil

si úkolem poznávati život lidu a chrániti jeho zvlášt-

ností, aby se jich užilo na prospch zdravého rozvoje

národnosti, jejíž porušenost podle mínní Sušilova také

^pokažení mrav po sob táhne, až i nábožnost u Slo-

vanv ranívá'.
'-^^

M Vychodil na m. uv., str. 66.



"84 suéiLovy 1'KVM sbírky písní,

S poátku Sušil sbíral písn hlavn rodného svého
kraje, nemaje píležitosti k rozsáhlejším cestám. Sbírka

byla vydána v Brn r. 1835 pod názvem ,Moravské
Národní Písn, sebral F. S.' a obsahuje 190 písni

se 3 varianty a s 91 nápvy; zaznamenány jsou vrn^
ale neuvedena pi nich nalezišt, aniž odkazy k jiným

sbírkám slovanských písní. Je to jako pokus sbratelský

a najde se v nm ledaco, ,ím pvodní a vlastní ráz.

písní porušen a znesváen' co do textu i nápv/" Ale

pes to nkteré písn pedí básnickou cenou nad umlou
produkci básnickou Moravy let tyicátých. Na prvém
míst jest ,U to nula', jež sama již na knížeku naši

dtkliv upozoruje, povážíme-li, že na ní ,rozsvítil si snad

každý z eských skladatel jiskru své zbylé eskosti.'^'*

Sbratel sám se vyhnul rozboru písní, ale jak pozorn se

jimi obíral, svdí jemné poznámky pedmluvy o dia-

lektologické stránce písní a vlivu spisovného jazyka na
n, jakož i na stanovení charakteristického znaku slo-

vanských nápv, který Sušil správn vidí v lyrickém

pechodu, jejž nazývá jasnou mkkostí (molezza dra).

Professura Sušilovi poskytla více možnosti sbírati

dále písn lidové, za nimiž putoval nejen po Morav,
ale také po eské oblasti Slezska a Rakouska, pi
emž užíval pomoci nkterých pátel lidového zpvu.
Výsledkem této innosti jsou ,Moravské národní
písn. Sbírka nová. Od F. S.' v Brn 1840. Písní

je tu 586 s hojnjšími již varianty a 288 nápvy. N-
které písn sbírky první opraveny, k jiným pipojen

variant, a jako v prvé sbírce, tak i zde opateny nad-

^^ Vychodil na m. uv., str. 74.

'*'^ Leoš Janáek, ,Utonulá Pavla Kižkovského' ,Hlídka XIX
1902, str 274.
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pisy podle obsahu. Nalezišt ješt neudáno, ale pokrok

proti pedešlé sbírce je patrný již z toho, že poukazuje

se ke srovnávání na známé tehdy sbírky jiných vtví

slovanských.

Ke sbírce tetí zatím nedošlo, a ji Sušil pipravoval;

z neetných pi ní pomocník zvláštní zmínky zasluhuje

zasloužilý buditel Cech v Pruském Slezsku Cyprian
Lelek (1812—1883).''' Místo drobné knížky další

teprve po dlouhé ad let vydána sbírka, která založila

vlastn Sušilovu slávu sbratelskou.

Sbíraje lidové písn duchovní, Sušil tím tíže nesl

hluboký úpadek zpvu chrámového, jenž se šíil kancio-

nálem Fryajovým. Obnovu zpvu toho mínil provésti

pekladem ,H y m n církevních' (v Brn 1 846),

z nichž ,písn naše svaté co ze zdroje se vyprýštily'.

Proto peklad poízen sice v rozmrech pvodních, ale

hymny ve strofách antických krom toho vtšinou ješt

peloženy ve verších rýmovaných (obyejn trochejských),

aby se tím snáze v lidu ujaly. Nicmén kniha, a
rozhojnna a r. 1859 znova vydána, nevykonala tohoto

svého obrodného úkolu. Hymny, formou i obsahem již

v originále nesnadné, tím mén pronikly do zpvu
chrámového v peklade, peplnném výrazy neobvyk-

lými a strojenými, jenž úzkostliv se snažil piléhati

k originálu a byl takto ješt nesnadnjší.

^9 Lelek byl spisovatel lidový, šiitel eských knih a

r. 1849 zástupce pruských ech na íšském snmu ve Frank-

furt. Vydal strunou vlastivdu ,Opis Slezska' (1846),

pokusil se dokonce vydávati asopis smru mrávn-nábožen-

ského, .Holubici', jež záhy zanikla, a pozdji šíil ,Opavský

Besednik' i ,Op. Týdenník'. Do r. 1873 užívalo se v Pruském

Slezsku jeho slabikáe pro normální školy eské. Zemel

jako fará ve Vodce. (Viz: Jan Vyhlídal, ,echové v Pruském

Slezsku', str. 16.)
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Rok po ,Hymnech církevních' Sušil vydal první

sbírku vlastních verš, které pedcházela ovšem dlouho-

letá innost prpravná. Již r. 1823 Dom. Kynský s ra-

dostí oznamoval o jeho asomrných prvotinách do
Cech, ,že i na neúrodné dosavad Morav vyskytl se

básník, o kterém se nadíti lze, že asem svým bude
okrasou Parnasu eského'.^ První básniky uveejnné
v ,Dennici' (1825), v Tomsov ,Poutníku Slovanském'

(1826) a v ,asopise . Musea' (1827) nenasvdují
valn oprávnnosti tchto nadjí. Jsou to neprocítné

sladké verše, zejmý ohlas eroticko-sentimentálních bás-

ník nmeckých, z nichž Hólty v nich jmenovit je

pipomenut. Sušil sám pihlásil se k nim naposled

r. 1835, otisknuv nkteré v dodatku k první své sbírce

písní národních.

Nic z tchto vlastností mladistvých verš nemají

,Básn' (v Brn 1847). Jeví se veskrze plodem dozrá-

lého muže, názor písn katolických, jenž myšlenky

své odívá svéráznou formou slovesnou, ješt osteji vy-

hrannou individualitu projevuje sbírka ,l<.že a trní'

(1851); ob potom pepracovány a spolen vydány

jako jSebrané básn' (v Brn 1862); spadá tedy

charakteristika jejich do období následujícího.

Psobením Semberovým, Klácelovým, Sušilovym,

prof.
J. Jodla a jiných vzbuzen bj-l ilejší ruch národní

i literární v Brn, jenž ml vliv na mládež tamního

ústavu filosofického ^^
i alumnátu. Zejména ústav boho-

slovecký od let ticátých stal se významným stediskem

práce literární i buditelské. Spravedlivý biskup Ant.

•^0 A. Rybika, ,Pední kisitelé', I, str. 225.

61
J. Tichý v ,Koled' IV, 1879, str. 478.
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Gindl (1832—1841), a rodilý Nmec, pln pochopil

ideálnost a spravedlnost snah tchto a sám držel nad

nimi ochrannou ruku; chtl, aby se bohoslovci uili

eštin, jíž vtšinou jim bude psobiti, ba nevysvtli

prý jednou deset alumn, kteí neumli esky. ''^ Pro-

nikav mezi druhy svými psobil zejména bohoslo-

vec František Cyrill Kampelík, bud neuvdomlé
Moravany ,Slávy Dcerou' a Rukopisem Královédvorským,

uil je eské mluvnici a založil jim na posilu svého

psobení r. 1833 eskou knihovnu. ^^ Bohoslovci mívali

schzky literární, poádali akademie atd. Zle však bylo

za nástupce Gindlova, hrabte Ant. Schafígotsche. Ten

z obavy, že vše, co eské, jest husitské,''^ a vbec z ne-

pízn k eským snahám národním zavedl v boho-

sloví písnou censuru knih, udusil cviení v eštin

i innost knihovny eské. Záštitou zbyl eskému ruchu

jediný Sušil, jenž pi svých hlubokých vdomostech a

vzorném život vynucoval i svému pesvdení národ-

nímu respekt v kruzích nepátelské nám hierarchie.

Pes nesnáze a píkoí mladí bohoslovci a knží dv-
ovali svým silám tolik, že nejbystejší mezi nimi, Karel

Šmídek, r. 1844 doufal, že na Morav záhy se rozvije

literatura se zvláštními a neoekávanými snahami a zá-

mysly.''^ Ale ovoce snah jejich zrálo pomaleji nežli

tušili. Nejprvnjšími plody, jejichž zárodky spadají ješt

do studií bohosloveckých, jsou spisy apologetické:

'^- Vychodil na m. uv., str. 184.

^3 K. Šmídek, ,Literární ruch na Morav v novjší dob.

(as. Mat. Mor. II, 1870, str. 173 n.) ; Fr. Komárek, ,Fr. Cyrill

Kampelík na Morav. Z jeho autobiografie*. Hlídka XVII, 1900.

6* V. Brandl, .Hrab Bedich Sylva-Tarouca', as. Mat.

Mor. Xm, 1881, str. 135.

'^'^ V. Brandl tamtéž.
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Skorpíkovo ,Mluvnictví a zjevení' (1846) a Šmíd-
kova ,Vda, národnost, církev' (1847), pak zprávy a

kritiky Smídkovy, vítané pro poznání tehdejšího lite-

rárního i národního života na Morav. Teprv období

po roce 1848 je ze znané ásti vyplnno národní a

literární prací tchto nadšených bohoslovc, jakož svdí
jména: dr. J. Ev. Bílý, G. Kaiivoda, B. M. Kulda, Em.
Mittner, Fr. Poimon, Jak. Procházka, T. Slota-Rajecký,

Jan Soukop, T. Simbera, Fr. Skorpík, K. Šmídek, Jos.

Tšík, J. Wurm, T. Zerzavý. Dva šlechtití jejich dru-

hové, hr. Sylva-Tarouca a hr. Potting-Persing, úastnili

se ve smyslu eském horUv politického ruchu r. 1848

a uchovali si toto vlastenecké nadšení až do pozdních

šedin, jsouce pedními podporovateli eských národních

a osvtových podnik na Morav.***

Zaátky svžejšího života národního se jeví r. 1847

prvními besedami na venkov, v Brn pak na filoso-

fickém ústav pednáškami dra Bdy Dudíka o e-
ském písemnictví 1846. Celý ústav filosofický zúastnil se

pohební slavnosti Jungmannovy v Brn, pi níž cír-

kevní obady vedle staikého Dom. Kynského konal

Fr. Sušil, vdce knžské družiny brnnské, s G. Kali-

vodou a J. Tšíkem."'

Byly to pedzvsti jara r. 1848.

^^ Jan Halouzka, ,Knz mecenáš Bedich hrab de Sylva
Tarouca', v ešov 1896; Obzor XXI, 1898, str. 62.

"^ ,Kvty' 1847, . 154.



HLAVA PATA,

ŽIVOTNÍ A kulturní POZADÍ ESKÉ
NOVELLISTIKY LET TYICÁTÝCH

A PADESÁTÝCH.
Napsal Arne Novák.

I.

Život v Praze i ve venkovských mstech. Rozpor

dne sváteního a všedního. Zábavy spoleenské.

Divoká citová vzrušení francouzské revoluce, násilné

pevraty epochy Napoleonovy a úsilné soustední stát-

nické a válené energie v bojích za osvobození na dlouho

vyerpaly Evropu. Více než pl století sbírá zemdlené

a ochablé obyvatelstvo své životní síly, hledajíc v po-

hodlném klidu a oddechu uzdravující oberstvení. Po

výbušné revoluci nastává pohodlná restaurace. Nikoliv

velkým duševním a hmotným podnikm, nýbrž drobné

každodenní soustavné práci náleží vláda. Malé mšanstvo,

drobné prmyslnictvo, úinlivé obchodnictvo a uvdo-

mlé emeslnictvo vtiskuje svj ráz celé dob od Karlo-

varských porad do r. 1848. Spokojený bourgeois, spo-

ádaný filistr malých požadavk pedstavuje tuto mrtvou

epochu. Poradní sí osvíceného despoty, elegantní pi-

jímací salon evropského diplomata, improvisovaný polní

stan vypoítavého generála ustupují tiché kancelái od-
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horného úadu, polotmavé útárn obchodního domu,

stísnné pracovn chefa prmyslového závodu. Velký

duch Goethv, jenž posledními kroky vstoupil do tohoto

údobí, jasn tušil budoucí rozvoj spoleenských sil. Ve
,Wilhelmu Meisterovi' podrobn a s láskou kreslil nový

svt obchodu, prmyslu, mšanství; Faustu dal skoniti

jako hrdinovi drobné práce, jenž dotud neukojen niím,

dochází uspokojení ,ve vnitní kolonisaci', tomto

výrazném symbolu obanských ideálv. Ale mdlé dob,

jež pijala druhý díl ,Fausta' z mrtvých rukou tvrco-

vých, zdálo se i toto ešení píliš smlým a namáhavým.

Nikoli Faust, jehož rolí jest vnost, nýbrž jeho sousedé

Filemon a Baucis, jichž rolí jest okamžik, stali se jí

vzory. Stailo jí osévati malé políko klidn mezi zvukem

ranního a veerního klekání. Pokorné uskromnní se,

tiché oddání se malým požitkm, nevýbojné utkvní

na zddné pd a zddných tradicích: to píznané

rysy celé epochy, kterou politické djiny nazývají re-

staurací. »

Na eské pd zeteln se odrážejí tyto pomry.

Zvýšený finanní náklad na války proti Napoleonovi,

etné penžní krise za vlády Františkovy oslabily hospo-

dáský stav zem; válený neklid a neblahé pomry
na trhu mezinárodním perušily obchodní a prmyslový

rozvoj, k nmuž" pracovalo období osvícenské. Obnovená

náboženská i politická reakce dusila všecek život duševní.

Bylo potebí zvolna a klidn oddechnouti si a prožívati

trapný stav rekonvalescentv. Dvacátá a ticátá léta

jsou doby národní rekonvalescence, následující dv desíti-

letí jsou údobí, kdy uzdravený národ žije opatrn a po-

malu, podoben jsa lovku, který pozdraviv se, dsledn
se vyhýbá namáhavjším podnikm, pesn dbá hodiny
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odpoinku a s rozmyslem poprava si malých radostí

a skromných požitk.

Vedle podmínek hospodáských jeví se pi této

stagnaci i podmínky ideové. Veliké myšlenky národního

obrození, jež formulovala první i druhá generace bu-

ditelská, dlouho zstávaly omezeny na výluný okruh

intelligence. Bylo nyní potebí, aby pronikly do širších

vrstev lidových; aby odvedeny byly ze studoven uenc
do jizeb mšanských, z knihoven do dílen emeslnických,

z osamlých klášter do veejných škol, z redakcí aso-

pis do svtnic selských. Neznamenají-li léta tyicátá

a padesátá v jáde svém dobu rozvoje ideového, jakou

byla pro obrození decennia pedcházející, dojista zna-

menají období, v nmž ideje vypracované generacemi

pedchozími zapouštjí koeny do reálního života. Tehdy

získáno jest pro národnostní i osvícenské snahy našeho

probuzení mšanstvo v Praze i na venkov, znaná ást

úednictva a skoro celý stav emeslnický. Le toto sblí-

žení není bez osudnosti; malé mšanstvo vtiskuje litera-

tue za doby obrození svou ješitnou malichernost, drobný

íilistr vnucuje myšlenkám buditelským svoji mdlou úzko-

prsost. tyicátá a padesátá léta vyznaují se tudíž

i v eském písemnictví malomstským šosáctvím a ob-

anskou krátkozrakostí, které jsou tolik charakteristické

pro celý tehdejší život stedoevropský.^

eský svt skládá se z oddlených a vzájemn si od-

cizených malých i vtších mst a msteek, jejichž oby-

1 Náhlá politická reakce po roce 1848, jenž málo jsa pi-

praven, nezasáhl hloubji v ústrojí eského života, vysvtluje,

pro léta padesátá nemnoho se liší od let tyicátých jak spole-

ensky tak literárn; i lze dojista bez násilnosti spojovati ob
desítiletí i v charakteristice všeobecného ovzduší i pi líení

rozvoje písemnictví.



TI.RS 21. SRPNA 1845 V SÁLECH HRADU PRAŽSKÉHO PI SLAVNOSTNÍM ZAHÁJENÍ

STÁTNÍ DRÁHV V PRAZE.

-vatelé neznají ze svta mnohem více, než co uzaveno

jest hranicemi mstského katastru a vbec se nestarají

o daleký širý svt. První železniní tra z Olomouce

do Prahy, na které otevena dne 1. záí 1845 parostrojní

vozba prostomyslnou slavností, ponkud pipomínající

vítání visitujícího biskupa na venkov, dlouho zstala

sama a jako v mládí pana polesného Doupnáka
(J. P.

Koubkovo ,Rokoko' v . Vele 1847), i dále

,
poštou jezdilo se starou

ti dni z Olomouce do Prahy;

vozy koskou obklopeny parou

usedlejší byly povahy'.

Zdlouhavá osobní doprava, pomalé spojení poštovní,

idyllická odlouenost od svta vysvtlují nejen volné
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tempo Života na venkovských eských místech té doby,

nýbrž i malomstský ráz tehdejší Prahy.

^

Obklíena jsouc tžkými hradbami a složitými bra-

nami, uprosted kvetoucích zahrad a svžích vinic, Praha

dlouho zstávala uzavena ostatnímu svtu. Na hranicích

Nového msta v sousedství Koského a Dobytího trhu

mezi malými domky a vnými staveništi rozkládaly se

pustiny a rumišt, na vltavských ostrovech se chodec

prodíral spletí divokých kev a tmavých houštin, na

pobeží Vltava, vdné kutišt rybáv a deva, vni-

kala do dvorv a prjezd tmavých domk patricijských.

Na úzkých, chmurných ulicích v okolí Klementina a Karo-

lina, uprosted barokních dom s pavlaemi a balkony,

mezi velikými nádvoími, plnými arký, podjezd, vý-

klenkv a sloupoadí, mezi ernými prchody a malými

námstíky kolem zrušených kostel pohyboval se ob-

chodní i spoleenský život Prahy let tyicátých, vrhaje

své klidné vlny do promenády v Starých a Nových

alejích a pes Karlv most na Malou Stranu, aristokra-

ticky uzavenou. Tžké pítmí leželo nad kivolakými

ulicemi a nepravidelnými námstíky: nesmlá doba

milovala jen poloviní osvtlení, lámané svtlo. V domech

i na rozích ulic blikaly olejové svítilny, práce se konala

pi lojových svíkách; jen pi domácích plesech, slav-

nostních piknicích zahoely na zlatých a stíbrných

svícnech, zddných z doby barokní, ceremonielní vosko-

vice a hustým dýmem plnily nízké svtnice a tžké

záclony; teprve v záí r. 1847 zaplanulo na pražských

2 Prahu té doby zvláš zajímav kreslí K. Svtlá ve svých

,Upominkách' (v Praze 18S8); hojn zpráv podává též v I. díle

svých ,Pamtí']. V. Fric (v Praze 1885) a Jakub Malý ve .Vzpo-

mínkách a úvahách starého vlastence' (v Praze 1872).

Littr.itura eská devatenáctého století III/i. J4
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ulicích prvních dv st plynových plamen, jež dlouho

zstaly samy. Pirozené pítmí bylo stupováno polo-

šerem umlým. Staré legendární tradice rozestíraly své

závoje nad mstem: v zrušených klášteích obyvatelé

slýchali v noci písn mrtvých jeptišek, hudbu duch
na varhanách, z poloozáených kaplí starých chrám
povriví Pražané vídali o plnoci vycházeti stíny svtc,
hluboko do veera plály na rodinných oltáích mezi

koulemi z barevných skel a vásami s pestrým kvítím

svíce a kahany; tradice doby protireformaní ješt vždy

zstávaly živy.

S úzkostlivou dsledností zachovávalo obyvatelstvo

rozvrstvení spoleenské podobn, jako neúprosn dbalo

toho, aby židé neopouštli svého ghetta leda v den

sobotní, a tehdy aby se objevovali ve svých pede-

psaných krojích, ,starší muži v tíhranných kloboucích,^

bílých punochách až po kolena, krátkých spodcích,

stevících s paskami, ve fracích se širokými šosy a vy-

šívanými výložky; ženy v kabátcích a krátkých sukních,

širokých svtložlutých frtoších a zlatých kulatých epcích,

kteréž u mnohých z nich byly pokryty lepokamy, vrou-

beny skvostnými krajkami ela jim zakrýv^ajícími, pod
nimiž nesml dle zákona ani nejtení proužek vlas se

objeviti'.^ Bohatí kupci, jejichž obchody sahaly tradi-

cemi do daleké minulosti, mocní penžníci, kteí udržo-

vali styky se šlechtou a knžstvem, odlišovali se od

mšan provozujících živnosti a pyšnili se názvem ,le

beau monde'. Zámožní sládci, pyšní mlynái a pekai,

honosní ezníci a osobiví devai pohrdali jemnou ele-

gancí této bohaté vrstvy a stídali denní zamstnání

mezi chasou v koui, dýmu, prachu, s nedlními výlety

3 K, Svtlá v ,Upomínkách', str. 188.
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a domácími radovánkami, z nichž opt vyluovali chudší

emeslnictvo, žijící v nájmu bez jakéhokoliv jmní ne-

movitého. Úednictvo, státem privilegované a domýšlivým

mšanstvem podceované, žilo osamocené v mst,
k nmuž nepoutaly ho tradice rodinné ani svazky ma-

jetkové. Prostoduché mšanstvo mnohem rychleji pijímá

demokratické výhody nové doby: kdežto v domech

elegantního svta v tyicátých i padesátých letech vždy

ješt portrétuji mocné penežníky a hrdé jejich dámy
malíi v bdné manýe netalentovaného Hoiky a

Machka, mšanstvo nezhrdá demokratickými službami,

které mu nabízí technika daguerrotypická, koncem tyi-

cátých let vnikající do Prahy.

Podle tohoto spoleenského rozvrstvení ídil se

i rozvoj národnostní myšlenky v obyvatelstvu pražském.

Elegantní svt obchodníkv a penžník, jehož krev

namnoze byla promíšena kapkami italskými a jehož e
stídala nmecké vty s francouzskými frasemi, zstával

eským snahám vždy cizí, napodobuje tak vtšinu šlechty

a vysoký klérus; proto eská belletrie, jakmile líila toto

spoleenské ústedí, inila tak v osvtlení spíše nepí-

znivém a s tóny protestními, jichž užívala i mluvíc

o úednictvu, hlavním nositeli tehdejší násilné germani-

sace vládní. Bohaté mšanstvo, skládající se z ezníkv
a peka, mlynáv a sládk, devav a koželuh, bylo

získáno pro snahy národnostní dosti záhy; jeho synkové

rádi se družili k eskému universitnímu studentstvu,

jeho dcerky naplovaly eské bály a besedy; jeho ženy

pály eským divadelním pedstavením. eští autoi od

Tyla po Rubše obraceli k tomuto mšanstvu své sym-

pathie, jejichž odlesk nalézáme ješt v belletrii Karoliny

Svtlé, vypravovatelky tak písné a ponuré, kdykoliv

14*
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Šlo O svt finanníkv a obchodník, v jejichž ,právé

nejpovstnjších domech bývala pravá Sodoma a Go-

mora'. Díve ješt než v zámožných vrstvách mšanských
zvítzilo obrozené ešství v malém emeslnictvu, do-

plujícím se vždy píchozími z venkova, národn málo

porušeného. emeslníci pijali z obrození nejen uvdo-

mní národnostní, nýbrž i snahy osvtné, v nichž lze

shledávati souvislost s úsilím doby osvícenské; zejména

byl to Karel Slavoj Amerling, jenž publicisticky

i pednáškami, asopisecky i soustavnými kursy vzd-

lával pražský dorost emeslnický.*

Analogický obraz spoleenského rozvrstvení a po-

spolitého života poskytovala v zmenšeném mítku msta
venkovská, jejichž obyvatelstvo, namnoze honosící se

výsadami lihovarství a pivovarství, hojn pstovalo polní

hospodáství. Nad tyto mšany, kteí bud dozírali na

orání, senose a žn na vlastních polích, bud provozo-

vali emesla ve vlastních domech, vypínalo se dvojí

úednictvo: staré patrimoniální, zachovávající zvyklosti

doby pedjosefinské, a noví státní úedníci, kteí s lékai,

advokáty, lékárníky a knžstvem pedstavovali výkvt

spolenosti venkovské. Úzkostlivá hodnostní stupnice

úedníkv a jejich žen, spory mezi svtem patrimoni-

álním a mšanským, malicherná evnivost jednoho msta
na sousední msto druhé — na tyto stále se opakující

motivy skládalo eské venkovské msto jednotvárné

písn svého života. Patrimoniální úednictvo prosted-

kovalo souvislost s rokokem; rolnický stav mšanstva
sbližoval obyvatelstvo se širým venkovem: konservativní

tradicionalism a pírodní idyllika význan charakterisují

* Srv. monografii J. V. Jahnovu ,Karel Slavoj Amerling'

v ,Chemické knihovn technologické' (v Praze 1893).
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eská venkovská msta let tyicátých. Studenti a mla-

diství emeslníci pinášejí sem živly národnostního ob-

rození; tsná souvislost s venkovem jest jejich snahám

píznivá, patrimoniální umlý pudr na lících intelligence

jest jim pekážkou; nikoliv radostná síla isté myšlenky,

nýbrž nahodilá taktika spoleenských zábav, rozmarnost

pirozeného veselí, krojová malebnost získávají mstský

venkov obrození národnímu.'^

Formy života tehdejší spolenosti kolísají mezi do-

mácí pohodlností filistra a strojenou slavností mšan- 1

ského hodnostáe, mezi pustou nudou a sentimentálním •

dojetím. Tato malomstská duše nežije jedním dstojným i

životem, nýbrž rozdluje celý svj život na všední dny
|

a na svátky, na city všední a city svátení, na prak- I

tinost a na nadšení. Panuje-li onde pohodlná noncha- |

lace, zavládá tuto strojená ztrnulost; hlásí-li se onde ;

nízkost životního názoru, zde se prozrazuje schopnost /

umlé petváky.

Již kroj odhaluje toto rozpoltní, nejednou ironiso-

vané satiriky souasnými. Sládek, jenž s rozhalenou

košilí a vykasanými rukávy, v domácích stevících a bez

vesty dozírá na várku, mlyná, který v zamoueném
pohodlném kabát a s placatou epicí prochází šalandou,

úedník, jenž doma probírá se akty ve volném župane

a ve vyšívaných pantoflích — ti všickni vycházejí z domu
v tsných spodcích, dlouhých fracích hndých a erných

odstín, ve vysokých límcích, s hedvábnými šátky kolem

krku a s peliv zapiatými vysokými vestami, bu jemn
vyšívanými nebo graciosn vzorkovými; s vdomím.

^' Syt vylíil toto národnostní poslání studentstva a eme-
slnictva Fr. Pravda, onoho v první kapitole práce ,Z denníku

Pavlíny', tohoto v živé arabesce ,První anoara u nás'.
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vlastní dstojnosti staví na peliv sesané vlasy vysoké

cylindry a tisknou si do ruky titrné hlky se zdobnými
knoflíky. /Dívky, jež doma matky písn pidržovaly

k bžné práci u plotny, žehlícího prkna a šicího stolku,

strojí se k svátení promenád, jako by mly vystoupiti

na posvátný obraz nkterého z nazarénských malí:
stahují si pás, cudn dekolletují ást poprsí a zdvihají

zraky k nebesm jako svtice Overbeckovy nebo Fuhri-

chovy; zbožn rozpouštjí si kudrlinky po spáncích a vijí

do nich kvtiny. V píkré protiv k módám klassické

doby, jež rouchem voln ásnatým dávala vystupovati

liniím tla, utajují te krásky podle vzoru sentimentáln

romantického malíství svoje tvary: nafouknuté zvonové

sukn s hojnými volanty a malebn rozptýlenými ma-
šlemi cele kryjí architekturu nohou, balónové rukávy

znetvoují paže; a te, kdy v tomto affektovaném šat,

asto ze svtlé pruhované nebo mkce vzorkované látky,

,ctná a milostná panna' zosobuje všecko citové dojetí

šosák, hodí jí pes živtek usedlou pláštnku, ctihodný

shawl a postaví na plavé lokniky obstarožný klobouk

epcového tvaru, stužkami sepjatý pod bradou, jehož

tžkopádnost marn zastírá pero dobrodružn se hou-

pající.

Tento ostrý rozpor mezi pohodlným všedním krojem

a slavnostním kiklavým úborem vrací se ve všech ži-

votních formách mšanstva za doby restauraní. Šest

dní náleží drobné práci a banausním požitkm, v ne-

dli zavládá citové rozechvní, zbožné nadšení, slav-

nostní nálada. Filistrovství všedního dne projevuje se

nadmrným kultem, dar pozemských: nejen život,

nýbrž i literatura ozývá se chválou kuchyn a piva.

Kde anakreontický lyrik ze zaátku století velebí révu a
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jiskrné víno, tam mšanský pvec let tyicátých opvuje

džbán piva; kde v dob ranního obrození vyskytují se

bajky o vinaích, tam doba restauraní rozpádá dra-

matická vypravování o sládcích; básníci první novo-

eské školy básnické j^rocházejí se vinicemi a s po-

hárem vína v ruce škádlí fiktivní milenky, skupina

Rubšova uchyluje se do stinné zahrady pivovarské a

nad džbánkem pipíjí solidním mšankám; starý spor

jednotlivých druh a roník vín ustupuje ve veršování

diskussi piva nadkvasného a bavorského, a mnohý
,laudator temporis acti' s panem Doupnákem (J. P.

Koubkovo ,Rokoko' v C. Vele 1847) vzpomíná dob,

kdy ,pr3Žský ležák místo bavorštiny ostil hostm na

zvinu chu.' Není bezvýznamno, že práv v tch
letech (1842) založen byl mšanský pivovar v Plzni.

Zeny velebí kávu a poádají kávové spolenosti, toli-

kráte šlehané satiriky; typická pedstavitelka tehdejšího

ženství jVlIX-B.ettjgqvá vyslovuje ten kultus již titulem

jedné ze svých kuchaských knih: ,Kafíko a vše, co

je sladkého' (1843). S nedlním krojem obléká filistr

nedlní city. Dopoledne kleká u hrobu a oltáe, od-

pldne podniká výlety a s nadšením dobrého šosáka

nevdomky karikuje rousseauovské nadšení pro pí-

rodu. Romantití básníci objevili kouzlo divokých údolí

a strhaných skal, a mšák s celou rodinou putuje do

Šárky; sentimentální lyrikové zpívali o vlnách a bezích,

a mšanstvo let tyicátých na lodkách odváželo své

nadšení i svj proviant do Chuchle; kreslíi zdobili

almanahy naivními guirlandami z rží, a dívky za ne-

dlních odpldní sentimentáln sklánly se nad ržovými

kiky ve Wimmrových sadech u Kravína. Rubeš vtipn

vylíil humoristické pozadí tchto pražských výlet.



spoleenský ples v praze v letech ticátých,

(podle tehdejšího vyobrazení v ,ERINNERUNGEN'.)

Sms banausnosti a strojeného nadšení, bžného
požitkáství a citového rozechvní jeví hojné radovánky

zábavychtivého pokolení, které svrchovanou mrou daí

pízní hlavn hudbu tanení, stavíc jejího šastného

pstitele Labického po bok proslulému vídeskému
králi valíku, Lannerovi. Domácí koncerty stídaly se

s pikniky, masopustní merendy s besedami, eské bály

s veery deklamaními. Naivní spekulace vlastenecká

hledala v eských zábavách úinný prostedek získati

stední stavy myšlence národnostní, lyrika vstoupila do

služeb taneních almanah, sentimentální novellistika

ráda za scenerie volila sály eských bál, typický ped-
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Stavitel tehdejší prmrné novellistiky J. K. Tyl ujímal

se híky té literárn i veejn." Roku 1841 uspoádán

dne 5. února v Konvikte první eský bál: Nmci vtip-

kovali o zkoušce z Nejedlého grammatiky u vchodu a

o tanci kolem Jungmannova Slovníku; taneníci dávali

svým dámám hádati národní písn, podle nichž složeny

tance; vysoce moderní tanec polka, vzniklý v ticátých

letech na pd eské, zavdával píležitost k etymologii

s narážkami na shodu eskopolskou; starostliví mšané
studovali první ryze eský ,potravní' lístek — nadšení

bylo všeobecné. Po osmi letech však zápal bálový, jenž

stoupal v prvních rocích, pevalil se zeteln; eský
hovor na plesích stal se samozejmým, pražská m-
šanská spolenost byla pro eskou zábavu získána, —
i sám Tyl, nkdejší horlitel pro takové zábavy, si pál,

,aby národnost naše i z jiných stránek propukávala,

nežli jsou eské masopustní kousky.' ^

Jak tsn souvisely tyto plesy s životem literárním,

neukazují jen etná jména spisovatel mezi poadatel-

stvem, nýbrž i miniaturní plesové almanahy ,Po-

mnnky' k tanením poádkm od r. 1841 do r. 1847

pikládané. Kollárovské schematické slouení erotiky a

vlastenectví, Celakovského ohlasy písn hdové, jeho

^ Látku, zpracovanou zevrubnji AI. Mattuškou ,eské
bály' (ve .Kvtech' r. 1885), vyerpává . Zibrt v díle Jak se

kdy v echách tancovalo' (v Praze 1895) str. 306—334; ze sou-

asných belletristických dokument srv. zejména arabesku .Marie'

od J. K. Tyla v .Pomnnkách' z roku 1845 a anonymní rtu
.Prázdniny' v almanahu .Vneek uvit k 30leté památce nalezeni

Rukopisu Královédvorského' (v Králové Dvoe roku 1847j, —
v obou pracích malebn vylíen úinek eských besed na msta
venkovská.

'^ Srv. Zíbrt na uv. m., str. 322.
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preciosní i štiplavá symbolika kvtin, nkdy i gessne-

rovský idyllism a anakreontická koketerie, vyznaují

veršovanou ást tchto drobných almanah, psaných

epigony básnické školy Celakovského; v prose pevládá

sladce sentimentální, unyle affektovaný zpsob slohový,

jak jej v novellách ze souasného života pstoval ze-

jména J. K. Tyl. Tetí svazeek ,Pomnnek' (z r. 1843)

obsahuje práce výlun podepsané ženskými jmény

a pseudonymy: dívky opvují své milence básnickým

ceremonielem mužské erotiky, dlí se o jejich srdce

Kollárovsky s vlastí, ornamentují svou lyriku kvtino-

vými emblémy, vkládají svá vyznání lásky mezi drobné

idyllické obrázky krajináské.

Jako ,eské bály' tímto zpsobem osvobodily

eský hovor na plese, tak ,eské besedy', hlavn na

venkov, uvedly eskou píse a eskou deklamaci do

spolenosti mšanské. Spojeny namnoze s taneními

zábavami, poádány v zahradních hostincích, kde filisti

mohli se píti o pednost piva nadkvasného a pod-

kvasného, stídaly tanec se zpvem národních i znárod-

nlých písní, které tehdy byly po ruce ve Skroupových

sbírkách ,Vnci' a ,Zlatém zpvníku', mísily stídmý,

bázlivý humor s chvastavým nadšením a upokojovaly

všední i svátení náladu eského mšáka, jenž vdn
kvituje lichotnou úast, s níž k jeho pedležité osob
deklamace i písn se obracejí. Rubeš a jeho skupina

humoristická pímo vychází z tchto ,besed'; Rubšovy

jDeklamovánky' i s prpravnými básnikami V. Kl.

Klicpery jsou jejich pimeným výrazem literárním.



II.

život ženský. Jeho pedstavitelka M. D. Rettigová.

Kultura lásky. Hbitovy.

Zena, kterou eské besedy a eské bály získaly

eské spolenosti a ásten i eské literatue, odpovídá

svým charakterem malomstskému svtu eskému doby

restauraní. Rozvážn rozdluje svj citový život na

city všední a svátení, svj as na drobnou domácí

práci a sentimentální pohnutí, rozpoluje svoje srdce

mezi vzdychavou námsínou lásku k vysnnému muž-

skému peludu a mezi poestné nudné manželství,

ohraniené špižírnou a postelí, plotnou a prádelníkem.

Cte Jeana Paula s pletením v ruce, vzdychá nad

Wertherem pi peslazené káv, pipravuje se Clau-

renem k usnutí. Jako útloboká dívka s rozpuštnými

kadeemi pijímá tajn od milence sentimentální sva-

zeky veršv, a jako spoivá, zavalitá hospodyn ne-

pipouští, aby muž zbyten vydával peníze za knihu.

Jako unylá panna vystupuje v rytíských kusech pi
domácích divadelních pedstaveních, a pak jako prak-

tická manželka ,obyejn nabídne muži, chce-li jíti do

divadla, že za ty peníze koupí radji husuk veei.'^

Tak pedstavuje ženy tyicátých let typická Mag-

dalena Dobromila Rettigová (1785— 1845).- Dcera

vrchnostenského purkrabího a cho zkoušeného radního

1 K. Svtlá v ,Upomínkách', str. 48.

2 Životopisná data o Rettigové shrnula T. Nováková v ped-
nášce ,0 život a psobení M. D. Rettigové' (v Litomyšli 1885).

Biografické píbhy Rettigové scénicky zpracoval, v rámci staro-

bylé Litomyšle inscenoval a zpopularisoval A. Jirásek ve veselo-

he .Magdalena Dobromila Rettigová' (v Praze 1900). O jejím

choti Janu A. Rettigovi viz tohoto dila sv. II, na str. 658 a 659.
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V Ústí nad Orlicí, v Rychnov a posléze v Litomyšli,

nese na otylé tvái spokojené mšfanky rokokový pudr

povýšené úednice. Spoleenské, ponkud povznesené

postavení jejího chot vysvtluje, pro Rettigová k m-
šanským matkám a dcerkám nechová se jako stejno-

rodá, nýbrž pro se k nim protektorsky sklání, by to

bylo jen od kuchyské plotny a šicího stolku. Píliš

horlivá korrespondentka, která malomstskou žvatlavost

penesla do dopisv a knih, úzkostliv rozdlila svoji

produkci na knihy všední a svátení. Její belletrie dílem

novellistická, dílem didaktická a ásten i dramatická,

hoví bžnému sentimentalismu a nasládlé idyllice, le-

muje ušlechtilé city kvtinovými guirlandami, sdružuje

jalovost mravních rad pro dívky s jalovou lyrickou

fraseologií, a již kvtnatými, peslazenými tituly ,Arnošt

a Blinka', ,Maenin košíek', ,Narcisky', ,Kvítí májové*,

,Jaroslav a Terinka' projevuje obadnou strojenost této

svátení literatury. S vtším souhlasem pijalo blaho-

bytné a požívané okolí její rukovti praktické, rozsá-

hlejší objemem a užitenjší obsahem, povstnou ,Do-

mácí kuchaku', ,Kafíko a vše, co je sladkého' a ,Po-

jednání o telecím mase'. Hlavn pedmluvy tchto ba-

nausních knih jsou významnými dokumenty kulturn

historickými: paradoxn v té dob vržený výrok Feuer-

bachv: ,Jídlo a pití jsou samy o sob náboženskými

úkony', realisuje se tu doslova, bez výhrady a s únavnou

dkladností. Celý vesmír plyne v mlze kuchyské páry,

jídelní lístek stává se deskou hodnot, bohat a skvle

uchystaná tabule, namnoze rozmr gargantuovských,

líí se jako vysoký cíl ženského snažení. To rozpol-

tní mezi krajní sentimentálnost a krajní banálnost

iní Rettigovou tak typickou pro údobí let tyicátých;
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bez Úzkosti, bez problém, bez námitek a nejistot ko-

lébá se tlnatá matrona svtem; dnes vydává v modli-

tební knize návod, jak možno ve smíru žíti s Bohem,

zítra pouuje ,mladou hospodyku v domácnosti, jak

sob poínati má, aby své i manželovy spokojenosti

došla'; hned dává radu o hákování, hned pokyny

v manželství. Klidný úsmv její masité tváe jest spo-

kojeným úsmvem ženského filistra, který se raduje, že

našel svt práv tak malicherným a pohodlným, jak

ve své malé duši si jej pedstavoval.

Ženy, které jako úzkostlivé hospodyn a všední

manželky tíhly k životnímu smru typické Rettigové,

prožívaly v dívích letech sentimentální erotiku, do níž

šosácký svt penášel veškeré své citové vznty, vy-

hoštné z všedního dne. Po rokokové lásce, koketní,

požívané, rozmarné, poádající ohostroje vervy a

vtipu, následuje láska romantická, unylá, pecitlivlá, plná

vážnosti a zbožného zaujetí, skutená ,beauté supréme'.

Dívky nepirovnávají se již k nymfám a bohyním, nýbrž

k serafm a svticím; nepedstavují se v choulostivých

wielandovských situacích, nýbrž v písných pósách ná-

božného vzrušení a milostné vznešenosti; nekoketují

sklopenými a pimhouenými zraky, z nichž srší ne-

zbedné jiskry, jak kreslívalo je miniaturní umní XVIIl.

vku, nýbrž zanícené oi vážn obracejí k nebi, jak

žádala malíská škola nazarénská, zastoupená i na pražské

akademii editelem Tkadlíkem; nevní se žhav ru-

dými ržemi, listím vinné révy a bacchantského beanu,
nýbrž . polorozvitými poupaty ržovými, liliemi, neza-

budkami a rozmarinou. Symbolika kvtin, kterou attický

duch Ceiakovského ve svém ,Kvítí' promnil v sou-

stavu duchaplné hry rozmaru a poesie, provází všecku
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erotiku té doby: v milostných, strojen stilisovaných

dopisech, v hovorech na plese, v sentimentální lyrice

vrací se motiv proplétající se lilie a rfiže, znakv úblu

dívích lící a jejich rumnce a spolu i symbolv ne-

vinnosti a lásky; lemují-li kreslíi a lithografové, jichž

umní práv tehdy došlo rozkvtu, památní listy a ti-

tuly knih vneky z routy a barvínku, naznaují tak

svazek lásky a stálosti; i rovy tch dob, porostlé bar-

vínkem a pomnnkami, pipomínají zálibu v symbolice

kvtinové.

Za kvtinovou tou dekorací skrývá se unylá touha

a sladký smutek cudné lásky, ne již bezprostední, ra-

dostný požitek a klidné ukojení, jako v dob rokokové

erotiky: cosi nadsmyslného a nezemského chvje se

jako mkký opar kolem ní. Když byl v stopách an-

glických sentimentalikv a elegik Klopstock peložil

tžišt lásky do zásvtí, když Novalis byl procítil vlastní

rozkoš intensivní erotiky teprve nad hrobem milen-

iným, zvykla si poesie romantická zobrazovati milostný

proces v atmosfée platónské metafysiky a klásti jeho

poslední akt daleko za tento svt. Hledisko romantické

poesie pivlastnila si šosácká spolenost let ticátých

a tyicátých. Bylo tak nesnadno pedstaviti si, že by

dohrou a naplnním milostných snv a tuch mlo býti

všední, praktické manželství, i zaali milenci mluviti

o ,krajin myšlenek', ,íši ideál', ,rajských paloucích',

jvncích z kvt nehynoucích', zatím co si do nové

domácnosti chystali pohodlný nábytek ze svtlých látek,

posetých kvítky pozemskými.

Na eské pd tento spekulativní sklon sentimen-

tální lásky byl ješt zvýšen; milenka, kterou erotický

platonism povýšil na bytost nadpirozenou a nebeskou,
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ztotožnna byla u Jana Kollára s geniem Slovanstva a

u jeho epigon s ideou vlasti. Vznešený cit milostný

sdružil se se zanícením vlasteneckým, sentimentální

pathetika lásky stupována byla ponkud pedantickou

pathetikou národnostní. Když druhové Celakovského,

jenž v rozporu s Kollárem opvoval lásku hravou, žer-

tovnou, rozmarnou, v ad spoleenských písní zpopu-

larisovali umlé pedstavy vlastenecké erotiky; když

zejména B. Jablonský dal básní ,Vlasti a tob'^ pí-

stupný výraz poetickému tomu dualismu; když ,eské

besedy' konaly se ve znamení tohoto pojetí — uinilo

je mladší pokolení svta mšanského vdím motivem

vztah milostných.

Horoucí citové zaujetí mladistvé erotiky vyznlo

stízlivým, praktickým manželstvím, které bylo spíše

vcí hospodáskou a initelem domácnosti nežli vztahem

srdcí; filistrovský, hluchý život, strávený v obchod,

díln nebo kancelái, nalézal slavnostn jímavý epilog

ve vznešeném náhrobku. Obraz mšanského života let

tyicátých nebyl by úplný, kdyby historik nezastavil

se v kout hbitova, chovajícím náhrobky tch as.*
Písná ztrnulost mramorových sarkofág doby klassi-

cistské ustupuje mkkému výrazu pomník z poddaj-

ného pískovce epochy romantické. Klidné tváe stoických

truchlících, jak kolem uren shromažovalo je sochaské

umní doby, v níž Lessing psal essai ,Wie die Alten

den Tod gebilde, mizí s pomníkv, a hluboký, tžký
^ Jest to 8. báse prvního oddílu jeho cyklu ,Písn mi-

losti', jejž pojal do svých , Básni' (v Praze 1841).

* Kdo pozorn prošel I. a II. hbitovem na Olšanech nebo

hbitovem v KošiicV zná pesný rozdíl mezi náhrobky z po-

átku století a mezi pomníky z ticátých a tyicátých let, jak

jej zde lííme.
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smutek leží na mkce modelovaných tváích postav

dcer, matek, milencv a dtí, na náhrobcích doby,

která opt a opt ítala Novalisovy ,Hymnen an dle

Nach. Neúprosné sochy Saturna s pesýpacími hodi-

nami a hrdé postavy efeb zahalené v klidn ásnaté

togy opustily hbitovy; smutní cherubové se splýva-

vými perutmi sestoupili s oltá a stanuli ve výklencích

náhrobních, kde objímali a líbali urnu guirlandami

ozdobenou nebo pohnut se sklánli nad sarkofágem

posypaným ržemi; a když z jara malými modrými

kvítky barvínek rozkvetl hust zarstající záhon na

rove, když rozvila se ojedinlá pobledlá msíná rže

nad barvínkem, picházeli milenci a sentimentáln snili

nad hrobem sestry nebo pítele o dovršení své lásky

mezi hvzdami . . .

ÍII.

eský venkov. Umní literární, výtvarné i hudební

jej objevuje a obrozuje se jím.

Malé msto a malomstská Praha charakterisují

život epochy; nevyerpávají jí však. Kostým a životní

sloh eského svta v letech tyicátých a padesátých

jsou malomstské; jeho horké srdce, podmiující život,

bije jinde. Nezúastnn jsa spoleensky tehdejšího e-
ského života, zvykov i krojov oddálen jsa od pr-

mrných jeho forem, vren tradicím údobí odlehlých,

vesnický lid zemdlský poskytuje znovu síly a svžesti

velkému procesu obrozovacímu. Posud stísnn jsa robotou

a poddanstvím, jež humánními reformami Josefovými

jen z polovice byly zmírnny, ohrožován jsa vzrstají-

cími bernmi, dosud nezotaven z pohrom válek napo-

leonských, venkovský tento lid podává obraz hospo-
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dáské a spoleenské mdloby. Nevytváí v tomto údobí

nových forem životních, nýbrž žije z bohatých odkaz
zddéných: vzdlává pole a promuje pustiny v úrodnou

zemi jako praotcové, podle jejich slohu a vkusu staví

a krášlí devné své stavby s malebnými pavlákami,

lomenicemi a sloupky. Zeny chodí v krojích, jimiž

pestily se pouti, posvícení a svatby ped plstoletím,

dívky vyšívají vzácnjší kusy šat podle vzorv i podle

techniky pevzaté po babikách. Bylo by nesprávno

hledati v letech tyicátých a padesátých zvláštní uza-

vené údobí spoleenského a kulturního života ve ves-

nickém lidu eském.

Ale tu náhle pichází pamtihodná chvíle, kdy in-

telligence, vytváející spoleenskou i literární vzdlanost

svého národa, eský venkov objevuje. Od poátku ob-

rození národního žijí buditelé, namnoze synové ven-

kovských chalup a domk, v dvrném styku s ves-

nickým lidem. První generace, racionalistická a osví-

censká, peje si lid vychovati podle svých zásad a svých

názor. Vtiskuje mu do ruky knihy svojí tendence,

upravuje jeho lekturu svým autoritativním rozumem,

bojuje svými ideami proti vžilým tradicím a povrám
lidovým; a kdykoliv nemnozí z osvícenských veršovník

opvují eského venkovana, modelují jej podle kosmo-

politního vkusu evropského. S abstraktním romantismem

Herderovým a Rousseauovým, jenž v lidu hledá mládí

lovenstva, v prostonárodní písni mateskoue lidstva,

v lidové báchorce vlastní mythologii, pohlížejí zástupci

druhé generace, romantické a vlastenecké, na svt ven-

kovský. Nosí v duši ideální typ lidu, podle kterého

skutenost stilisují; vycházejí vždy od základního plánu,

podle nhož zlomkovitou skutenost dokreslují. Motivy,

Literatuia eská dev.Ttenáctého století. III/i. ig
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jež nacházejí v lidové písni, nezdají se jim dosti moc-

nými, i prohlubují je; látky, kterých poskytuje lidová

tradice, nejsou jim dosti bohatými, i kombinují je: jejich

díla, a již elakovského ,Ohlas písní eských' i Erbe-

nova jKytice', jsou znásobené parafrase, stupované imi-

tace, tíhnoucí k vysnnému pravzoru duše lidové.

Posléze v tyicátých letech rozplývá se mlha, která

zahaluje pímý pohled na lidový život; Herderovy ideje

a Rousseauovy nálady pozbývají pdy, a oi nezakalené

filosoíickou spekulací vidí eský venkov v širokém svtle

denního slunce. Jedni z autor, naivní primitivové, re-

ferují klidn a chvílemi suše o kraji a lidu svého do-

mova: tof František Pravda, v nmž kazatel nedovedl

udusiti epického vypráve. Druzí z autor, nasycení

cizí kulturou literární, vrni moderním tendencím, sta-

vícím lovka vždy a všude tváí v tvá životu reálnému,,

byste pozorují všecky formy bytí venkovského, a ježto

jsou umlci, objevují práv rysy nejrázovitjší: to Bo-

žena Nmcová, jež barvitostí svých obraz ze života

lidového vykoupila eskou novellistiku z kletby malo-

mstského íilistrovství a prázdného historismu.

Po inu, jejž vykonala Božena Nmcová, volalo

všecko eské ovzduší, práv tak v malíství a v hudb
jako v literatue.

Když se ve výtvarném umní docela vyžil dutý

historism bezduchých komposic Lhotových, Trenk-

v^aldových a Javrkových, jenž obdobn se hlásí v dje-

pisné novellistice Klicperov, J. J.
Markov a Ehren-

bergrov, když mšanský genrism Pollákv a Korunv,,

jejž bylo by snad možno pirovnati k novellám Tylovým

a Rubšovým, ukázal svou neplodnost — musil pijíti

oddaný, tichý syn venkova Antonín Dvoák, který in-
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timními, nepointovanými obrazy z chalup východoe-

ského svého domova otevel našemu malíství nové

dráhy a pipravil cestu tragickému reku, stojícímu na

prahu novoeského umní výtvarného — Josefu Máne-

sovi.^

Souasn bojovaly houževnat v hudb dva smry,
domáhající se nadvlády i v písemnictví: napodobení

lidové písn, které v oblasti hudby nemohlo se vykázati

iny rovnými ,Ohlasm' nebo ,Kytici', zápasilo o pednost

s kosmopolitním, mozartovským proudem, vyvrcholeným

sebevdomou postavou eklektika V. J. Tomáška. Teprve

velkolepou synthesou rozešen spor a dán základ mo-
dernímu eskému umní hudebnímu: Bedich Smetana,

jenž v padesátých letech jako kapelník v Praze a Gote-

borku mizel mezi honosnou prostedností, byl uren,

aby z ducha prostonárodní písn stvoil eské hudební

drama.

2

Tak v letech šedesátých dokonává se vítzství eské
kultury lidové: v hudb vyrstá z ní životní dílo Sme-
tanovo, pevyšující významem všecko ostatní tvoení

umlecké v Cechách; malíství eské nalézá tu osobou

Dvoákovou a Mánesovou svoji národní svébytnost;

a novellistika eská — jak níže uvidíme — po dlouhém

tápání dospívá tu v individualit B. Nmcové vdomí
svého smyslu a cíle.

1 O vývoji eslíého malíství té doby srv. F. X, Jiík,

,Ruben a jeho pražská škola malíská', v ,Rozhledech' V, 1896.

2 Poun líí tento rozpor dvou smr hudebních a jeho

pekonání B. Smetanou Zd. Nejedlý, ,Djiny eské hudby' (v Praze

1903).

15*



HLAVA SESTA.

FR. JAR. RUBEŠ A POÁTKY NOVO-
ESKÉ LITERATURY HUMORISTICKÉ.

Napsal Arne Novák.

I.

Rubšv život. .Paleek'.

Probouzející se spoleenský život eských mšan-
ských, živnostenských a úednických vrstev v malých

mstech a v malomstské Praze ticátých a tyicátých

let s naivností svých zábav a s rozmarností svých

drobných potšení dává vznik novoeské literatue

humoristické, psané veršem i prosou. Zkomírající svt

zízení patrimoniálního se vší titrností spoleenského

rozvrstvení a konvenních styk, preciosní erotika, mí-

sící primitivní grácii se strojenou sentimentalitou, staro-

usedlé mšanství se zvykovou svojí obadností, vznika-

jící státní stav úednický, znateln se odhšující od patri-

moniálního kanceláského kastovnictví — vše to tvoí

malebné pozadí humoristického genru, jenž znaen jest

jmény pátelské trojice Františkajaromíra Rubše,
Františka Hajniše a Václava Filípka.

Trojici tu poutají nejen pátelské styky a úa-
stenství na spoleném podniku literárním, nýbrž i znaná
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podobnost formální, ada spolených motiv, analogický

názor na eský života eskou spolenost, takže právem lze

o nich mluviti jako o první novoeské škole humoristické,

František Jaromír Rubeš ^ pocházel z rodiny slád-

kovské; jeho otec ml pivovar v ížkov u Pelhimova,

kdež František se narodil 16. ledna r. 1814. Záhy

ovdovvší matka pesthovala se s desetiletým chlapcem,

odnášejícím adu vzpomínek z rodného kraje, do Ko-

lína, kde žila v pomrech dosti stísnných. Gymnasijní

studia v Nmeckém Brod a dv léta filosoíie v Praze

probudila v Rubšovi vdomí národnostní a dotud uta-

jené nadání humoristické; v té dob pekvapoval skromný,

tichý hoch, jehož tvá i pohyby dávaly tušiti hlubo-

kou zádumivost, šprýmovitými nápady a rozmarnými

kousky tveráckými, jež oberstvovaly jeho trudné po-

stavení hmotné. Již tehdy psal Rubeš veršem, ale z-
stával vren pathetické epice a sentimentální reflexi

souasné eské poesie; tak nesamostatná jest i první

Rubšova práce tištná, mdlé verše ,Pou života'

(v ,Kvtech' 1834).

Theologie, kterou práv tenkráte Rubeš studoval,

stála jej mnoho vnitních zápas; illuse o vznešeném

úkolu vychovatele lidu stetla se s trpkou skuteností,

1 Životopisné zprávy o Rubšovi podal V. Filípek v dodatku

k IV. svazku ,Spis F. J. Rubše' (1860) a nejobšírnji J. L. Tur-

novský, ,František Jaromír Rubeš, Nástin životopisný', v Praze 1894.

Zajímavá svdectví o posledních letech života Rubšova ve Skuti

zaznamenal Adolf Heyduk ve vzpomínce Jinošické jsou to háje'.

(Vzpomínky na pamt ticetileté innosti Umlecké Besedy

1863—1893, v Praze 1893.) Rubšovu innost básnickou charakte-

risoval Jaroslav Vlek v ,Nkolika kapitolkách z djin naší poesie',

v Praze 1898, str. 64—75.
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pánem,

UKÁZKA ILLUSTRACÍ ,PALEKA' (SV. V.).

vyžadující naprostého pokoení se církevní autorit.

Po dvouletém boji s pedstavenými semináe r. 1836

Rubeš opustil theologická studia a pijal skromné místo

vychovatele v Bystici u Benešova, na kterou rád vzpo-

mínal nejen v hovorech, ale i ve verších (,Z po-

mí ky Jinošické'). Také v Praze, kam se za rok

vrátil," aby studoval práva, byl Rubeš vychovatelem;



xailoxon]k )cxt\t a pxaxobr).

—i^g>©

—

ííta ftotlo pofiíátt

ob

6tt3ajeef V.

íSíiffem a náflatcm Saita ©purné^.

rodina sládka Boreckého, v které Rubeš pobyl do r. 1845,

vrátila mu skoro domov. Maje v pivovae ,u Karabin-

ských' každodenní píležitost zpívati a prožívati ,Ve-

selou píse zarmouceného', složenou k oslav

piva a zpvu, obklopen jsa literárními druhy, stýkaje se

s celým spisovatelským svtem eským, vzdával se
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asto zamyšlený mladý muž rozmaru, dal jiskiti se

pirozenému vtipu a uil se hledti na okolí své s po-

výšenjšího stanoviska, kde se citové rozechvní stýká

s potutelnou ironií, kde vzpnná nálada dopluje

bitké pozorování: Rubeš tehdy se stal humoristou,

V tchto osmi letech studií právnických byl Rubeš

literárn nejpilnjší: vyšlo šest svazek jeho ,Dekla-

mo vánek' (1837— 1844); vyšel poprvé ,Pan ama-
nuensis na venku, aneb Putování za no-

vellou' (1841), jehož první kapitola tsn se pipíná

k slastem a strastem m.ladého juristy, a vyšla ,Harfe-

nice' (1844), v jejíchž realistních scénách z hostinc

a pivnic patrn mluví veerní zkušenosti Rubšovy;

tehdy poal vycházeti též ,Pa léek'.

Z jara r. 1842 vyšel osmerkový sešitek o dvou

arších, jehož hrubá obálka zdobena byla neumlou roz-

marnou kresbou: na zemkouli stojí žertovná postava

v kostýmu šaška, s rolnikami na apce i spodcích,

s biíkem v jedné, s knížkou v druhé ruce. Jest to

eský šašek Paleek, soudruh nmeckého Eulenspiegla.

Zvdavé obecenstvo sleduje šprýmy jeho: venkované

i malomstští šosáci, školometi i staré panny, útlocitná

krasotinka s vojákem, poutník i žebrák kupí se kolem

zemkoule. Titulní list nese nápis ,Paleek, mi-

lovník žertu a pravdy. Na svtlo posílán od
Fr. Rubeš e, Fr. Hajniše a Ješt- Nkoho'.
R. 1842 vyšlo šest svazek, r. 1843 dalších šest, r. 1844

však jen svazeek XIII—XV; r. 1845 svazeek XVI,

r. 1846 svazeek XVII a XVIII; r. 1847 svazeek po-

slední, XIX. Myšlenka vydávati ,Paleka' pocházela od

Fr. Hajniše; krom nho od poátku úastnil se pí-

spvky Fr. Rubeš a V. Filípek, nkolik lánk na-
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psali též Ferdinand Kop, Jan Možný, Josef Kajetán Tyl.

Žertovné deklamovánky se stídaly s humoreskami,,

anekdoty se tveráckými dopisy, arabesky s ironickými

pranostikami, komické dramatické výstupy s causeristi-

ckými dialogy; skoro všecky genry nižší komiky a pí-

zemního humoru byly zastoupeny. Když vyšel první

svazeek, referent ,Kvt' pkn ukázal, že pro vyšší

humor posud v Cechách bylo by málo porozumní

a tenástva, a že nezbývá ,Paleku' než pizpsobovati

se úrovni eského svta. ,Zmýlí se ovšem, kdo v nm
snad Jean Paulv humor nebo Sternovu satiru oekává,

chraniž Bh, takový nebude, takový nemže, takový

nechce a nesmí být, má-li se do hodn mnohých rukou

dostati.' Rubeš pispl do všech svazk ,Paleka', vy-

jímaje dva poslední; vtšina jeho humoresek, etné
jeho deklamovánky byly tu otištny poprvé.^

Skoniv r. 1845 studia právnická, pobyl Rubeš
v Praze krátce jako magistrátní akcessista; po té stídal

rzná místa venkovská v postavení aktuára, syndika a

adjunkta — tak pobyl krátce v Karlin, Naeradci, v Kutné

Hoe. Zádumivá povaha nabývala pevahy, nuda úed-
2 Z Rubšových prací v .Paleku' vyšly: sv. I: Pan Trouba

a Stoletý kalendá; sv. II: Láska (dekl.); sv. III: Pandoina
skínka (dekl.); Dlouhá pedmluva ku krátké povídce; sv. IV:

Všem se nelze zachovati (dekl.); sv. V a IV: Smutné vyražení

ve Hvzd; sv. VII: Dodatek k obran krásného pohlaví (dekl.),

Flamendr a Kupte kalendáe lháe; sv. VIII: Ostí hoši; sv. IX:

Berliky (dekl.); sv. X: Za sto let (dekl.) a Svdomitý popis

lahviky; sv. XI: Pedmluva, pomluva a domluva; sv. XII:

Veselá pedmluva k smutné povídce o jednom nešastném ba-
korái; sv. Xlil: Lehce nabyl, lehce pozbyl; sv. XIV: Listy La-

dislava Dloubálka; sv. XV: Bratí; sv. XVI: Dluhy mít, dobrá vc
(dekl.) a Zlomek ze života Sylvestra Sejka, a sv. XVII: Blahosti

taneních hodin.
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ního života, osobní osamlost, vtší a vtší odcizování

se veejnému hnutí r. 1848, s kterým RubeŠ málo

sympathisoval, tlumily humor a rozmar jeho. Posléze

pišla i nemoc; a když r. 1852 Rubeš byl jako soudní

adjunkt peložen do zapadlého pohorského msteka
Skute, odcházel do smutného, chladného kraje neko-

nených jehlinatých hvozd jako do vyhnanství. Byly

to skutené Tomy; již 10. srpna r. 1853 tu devtati-

cetiletý Rubeš zemel.

KUBŠV NÁHROBKK NA HBITOV SKITESKÉM.



IT.

Rubeš básník a novellista.

Rubeš se v literaturu uvedl jako básník. Již za

dob studií v Nmeckém Brod napsal prý epickou

skladbu ,Betislav a Jitka'; první jeho tištná práce,

uvedená ,Pou života*, byly verše, knižn se uvedl

r. 1837 ,Deklamo vánkami a písnmi'; básn na-

pluji dva svazky jeho sebraných spis. ' V básních

Rubeš podléhá rozliným vlivm literárním, od národní

písn k anakreontickému tveráctví rokokové erotiky

a mocnému psobení Celakovského a jeho družiny

básnické. Mísí vlasteneckou a milostnou poesii, pekládá

tžišt lásky do záhrobí, pracuje deminutivy a zejména

rád symbolikou kvtin; dává klidným krajináským

obrazm idyllické ovzduší. V jeho lyrice shledává se

konvenní erotika nadepsaná jménem Julinky, ^ za níž

1 První soubor spis Rubšových zahrnující jen práce pro-

saické vyšel r. 1847 o jednom díle pod názvem ,Povidky,
obrazy ze života, národní povsti abáchorky'. R. 1860

vyšly ve ,Spisech výtených básník eských' nákl. Kobrovým

a Markgrafovým úplné spisy Rubšovy o 4 sv. ; r. 1887- -1888

v ,Národní bibliolhece' o 2 svazcích a r. 1894 nákl. A. Hynko-

vým ve zvlášt pkném vydání opt o dvou dílech, k nimž se

druží uvedený životopis Turnovského. Širším vrstvám uren jest

trojí výbor prací Rubšových: , I Ilustrované nejlepší hu-

moresky a povídky' (s úvodem A. Heyduka, nákladem Vi-

límkovým 1894), ,Ti humoresky' (,Svtové knihovny' sv. XIV)

a ,Výbor z prací Fr. J. Rubše' (, Našich klenot' sv. II.

s úvodem F. Sekaniny 1903); srv. ocenní tohoto výboru A. No-

vákem v ,Listech filologických' r. XXXI, 1904.

- Z milenek svých Rubeš pravideln nazýval Julinkou Fran-

tišku Fettrovou v Nmeckém Brod; jest však pravd podobno,

že i Rozinka Kasalová v Nmeckém Brod a Barbora Pirníková

v Karlin propjily rysy jeho erotice.
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se snad skrývá nkolik dívích postav a dojista ada
literárních tradic (Julince', ,Pi msíku', ,Po-

mnnky',

,

Pomnnky najulii', ,Steska touha'j;

jest tu zaazeno nkolik sentimentálních krajinek ma-

lovaných lacinou barvotiskovou technikou; v ad básní

shrnul Rubeš tresf svého povšechného šablonovitého

vlastenectví, jež mísí abstraktní národnost s krajovým

píslušenstvím a historické vzpomínky se slovanským

vdomím; dokladem toho jest zejména nkolik velebe-

ných, ale dutých epitafií: ,Na hrob J. V. Kamarýta',

,Památce mého strýce Jana Nejedlého' a ze-

jména nevkusné ,N a hrob K. S. Snaidra', což jest

barokní travestie nezdailé Snaidrovy ballady ,Jan za

chrta dán'.

Význam Rubše básníka spoívá v jeho ,Dekla-

movánkách', veršované causerii humoristicky zbar-

vené, která lehkým konversaním tónem hrav i drav
baví se o úzkém a titrném svt tehdejší eské spo-

lenosti, sdílí se o její drobné radosti, redukuje životní

obsah na zlomek, jehož itatelem jest zábava a jme-

novatelem bezstarostný rozmar. ,Deklamovánky' rodí

se ze zábav tehdejšího eského svta, které J. K. Tyl

vítal slovy: ,Nu tedy již se veselte, veselí Cechové I Ve-

selte se po esku! Hovote, zpívejte, deklamujte a tan-

cujte po esku! as k tomu již nastal'. Rubeš nepe-

tržit si pohrává se svým posluchastvem, vrhá mezi

n slova, která refrainem opakuje celé shromáždní;

odtud popularita tchto rozmarných skladbiek, básní-

kem samým hledaná a vypoítaná. Slohem deklamovánky,

toho veršovaného feuilletonu, zpracoval Rubeš nkolik

bajek, jejichž hovorný zpsob valn se uchylující od

moralistního jádra pipomíná Gellerta, z nhož Rubeš
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též pekládal;^ v deklamovánce travestoval Rubeš látky

mythologické bez nízkosti Blumauerovy a bez zchytra-

losti Offenbachovy (,Pandoina skínka'), i eské

národní povsti (,Horymírv skok') nikoliv bez li-

terárn satirického ostnu. Nejradji a s nejvtší vervou

básnil Rubeš tónem deklamovánky svoje žertovná en-

komia (,Pivo', ,Dýmka', ,Supka', ,Veselá píse
zarmoucenéh o'), tverácké obrazy a žaloby obrá-

cené na ruby (,Obrana krásného pohlaví', ,Do-

datek k obran krásného pohlaví', ,Chvála

m a 1 ý c h', ,Ž e n i t se i n e ž e n i , ,M ó d a', ,D 1 u h

y

mít — dobrá vc'), jichž úinnost Rubeš zvyšoval

tím, že brzy pizpsoboval deklamaci pednášecí, brzy

pednašece.

I báse ,Jájsem ech' vznikla podobným zp-

sobem: celý její chod myšlenkový jest vysoce charak-

teristický. Když úvodní verše pathetickou ironií vrhly

výitku ve tvá cizomilm a odrodilcm, líí básník

s idyllickou zevrubností svoji vlast, stav proti ní

v kontrast krajiny cizí, jejichž krásu lhostejn odmítá.

Po vlastenectví territoriálním ozývá se vlastenectví hi-

storické; zmínka o eské povaze vyvolává vzpomínky

na eské hrdiny a hrdinky, které romantická mysl kísí

s oblibou z dalekého pravku. Na chvíli zmizí heroicko-

romantická scenerie; jsme zase v eské besed ticátých

let; zní chvála eské hudby a po struné zmínce o vý-

bornosti eských hoch hromadí preciosní básník ga-

lantní poklony eským dívkám, o nichž mluví naslád-

lým jazykem deminutiv. Zase zazní zvuky hudby, za-

šumí sladký zvuk eské ei, a tetí forma vlastenectví,

3 S Gellertem Rubše srovnává Jaroslav Vlek na m. uv.,

str. 69—70.
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totiž vlastenectví jazykové, jež od doby Jana Nejedlého

rozohovalo obrozený národ, se uplatuje. Posléze pro-

mlouvá básník, jenž své verše adresoval již k myslím,

srdcím, obraznosti svých poslucha, také k slzám shro-

máždné spolenosti; poslední strofa rozmarné dekla-

movánky obléká se ve fialové roucho pašijní a praví

vzrušen:

,Až ztížen lhtou dn
na trapné klesnu lože,

v posledním snu svých zemských sn
chci zvolat: Dobrý Bože!

Já jdu již, kam mne hlas tvj zve;

bu velebeno jméno tvé

posledním tímto vzdechem:

»Já byl — a byl jsem echem!*'

Tak postavil Rubeš spoleenskou causerii do služby

obvyklého vlastenectví; žertovnou žalobu a obranu na-

hromadil, aby povznesl pedstavu rodné zem; rozmar

smísil s hlubokou životní vážností; sloh urený pro pí-

ležitostnou deklamaci v pátelské zábav uinil nositelem

davového nadšení; i jest v deklamovánce té nejen celý

Rubeš, nýbrž i celé jeho malé okolí.

V prose se Rubeš od poátku pokoušel o všecky

genry obvyklé v tehdejším eském písemnictví. Rytíská

povídka ,Mstiter pracovala kiklavými prostedky svého

nevkusného druhu; motivy krutého nepátelství dvou

sousedních rodv, únosu z kláštera, podvržení dítte,

utracení nepítele v hladomorn jsou tu nahromadny
kolem kontrastující dvojice ábelského mladého muže

a andlské panny. Také dv zpracování lidových po-

vstí, které Rubeš poznal za dtských let, ,Cerhe-

nický vaz' a ,Pod hroby', prosycena jsou strašidel-
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nými hrzami banální romantiky; dcera katova, ábelský

svdce dívek v podob mladistvého majitele panství^

zatvrzelý starý mlyná jsou herci tchto dsivých scén;

pohbení za živa, zniení loky s milenci proudy pu-

štnými ze stavidel jsou kulminaní jejich body djové;

vše vyrstá jako erný, ponurý pízrak plnoní z hro-

zivé nálady krajinné. Od allegorisujících báchorek

s mravounou tendencí, jakýini jsou ,Bratí' a ,D i-

v o k ý mu ž', dospl Rubeš až k rodinné sentimentálnosti

a podrobnému genrismu svojí rozsáhlé povídky ,Har-

fenice'. Pi této plativé skladb již souasný ducha-

plný kritik K. B. Štorch (v ,Kvtech' r. 1844) želel, že

, spisovatel místo obraz radji dokonalou, úpln za-

okrouhlenou povídku nepodal, protože pomrové jednot-

livých ástek nesrovnalí jsou a my tak ani opravdovou

povídku, ani opravdové obrazy nemáme'. Rubeš složil

,Harfenici' podle pohodlného receptu na výrobu jímavých

novcll, jejž Antonín Štika žertovn dává píteli Anto-

nínu Prášilovi v povídce ,Pan amanuensis na venkuV

kterýž recept koní praktickým pokynem: ,A k tomíi

ober ješt trochu Lafontaina, Kramra, Spiesza a jak se

ti spiritusi všickni všudy jmenují.' Napoleonské války,

toto pohodlné propadlišt všech nepohodlných osob

v neobratných novellách doby Rubšovy, jsou pozadím

trudných dj mladistvé ctnostné harfenice Lidušky, jež

i se svou uplakanou písní ,Nad hrobem pláe pvkyn'
jest pouhou kopií Goethovy Mignon. S moudrým a

zamyšleným ddekem prochází Liduška plesy Prahy

vznešené i hospodami Prahy temné, s hlubokým stínem

v duši a s chorobou v tle. Pojednou zmizí Praha, kte-

rou Rubeš kreslil podrobnými genrovými obrazy pi-

hrublé techniky, ustupujíc idyllicky nasládlému ven-
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kovu, kdež rodinná tajemství pfivodu Lidušina nad

jejím smrtelným ložem se náhle odhalí. Bez jednotné

koncepce, bez soumrnosti slohové pokraoval tu Rubeš

v smru, jenž od J. V. Hubnerových pevod román
Lafontainových udržoval se v eské literatue až po

J. K. Tyla.

Osobitost svoji ukázal však Rubeš teprve v humo-

ristických kresbách, rozmarných novellách a belletri-

stických causeriích, jimiž posud žije v tenástvu. Jeho

chvilková capriciosnost, okamžitá nálada vedly jej, aby

nachytil neklidnou, pohyblivou a velmi výstižnou manýrou

nkteré vysoce komické situace svého okolí; aby v mi-

lých, vroucích daguerrotypech zpodobil nkteré smšné

a pitvorné figurky malého msteka a šosácké Prahy

ticátých a tyicátých let; aby tyto kresby olemoval

arabeskami šavnatého vtipu a dobromyslného posmchu,

stilisovanými v prostoduchém zpsobe dobré ,Bieder-

meierzei. Píznaná její hravost a rozmarná chvilkovost

vysvtlují, pro humoristická ta prosa nemá pevnjší

stavby ani djové jednoty, tíštíc se v malé obrázky a

scény. Rubeš jest intimní mistr humoristické drobno-

tnalby, jež v literatue svtové nabyla vrchu prbhem
osmnáctého vku, dávajícího i v umní vyššího slohu

pednost drobným obrázkm nžného, diskrétního ná-

dechu. Humoristické formy XVIII. vku, jak je vytvoil

neklidný a nervosní genius Swiftv a jak je na n-
mecké pd pstoval vyrovnaný a šosácký talent Ra-

benerv, znovu se objevují u Rubše. Forma dopisu dána

byla již rámcem ,Paleka', kde vtšina humoristických

prací tch vyšla, a pisatel jich, žertovný Alfred Lili,

autor dvojího ,Smutného vyražení ve Hvzd',
^Blahostí taneních hodin' a ,Flamendra', byl
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tenám ,milovníka žertu a pravdy' fiourou as tak

známou, jako kdysi Wiil Honeycomb tenám Addi-

sonova ,Spectatora'; k nmu družil se pan Ladislav

Dloubálek, autor ,List Ladislava Dloubálka
z Prahy' a onen sladák, jejž dlužno si pedstaviti za

skizzou
,
Sladovnický mládek píteli svému

práškovi ve mlýn pana H.' Pivovar a mlýn dá-

valy novellistický rámec pracím celé skupiny ,Palekovy'.

Když byl Goethe cyklem svých ty tveráckých ballad

(,Der Edelknabe und die Miillerin', ,Der Junggesell und

der Miihlbach', ,Der Mullerin Vcrra, ,Der Mullerin

Reue') upozornil na poesii mlýna, jehož kola klepotala

již do národní písn XV. vku, když hudební romantika

Schubertova stupovala bezprostední kouzlo ,Muller-

lieder' básnického romantika W. Miillera, poaly mlýn

a mlynáská chasa hojn užívati svého obanského

práva v literatue. U nás Hajniš r. 1834 ve ,Kvtech'

otiskl ,Mlynáského krajánka dopis nevrné
milence' a Rubeš potom pihlásil se uvedeným listem,

zatím co souasn hojn recitována byla jeho deklamo-

vánka ,Mly náo va chlouba'; posléze zpodobila typ

mlynáv klassicky v postav ,pana otce' v ,Babice'

B. Nmcová. Pivovar, do nhož Rubšv dopis uvádl,

zpodobován byl tehdy optovan na eské scén; po

,Pražských sládcích' Šedivého objevil se Stpánkv
,Pivovár v Sojkov' a posléze i Erbenovi ,Sládci';

Rubeš sám, syn z pivovaru, jenž nejutšenjší léta strávil

jako vychovatel rodiny sládkovské, srden zpíval ,Ve-

selou píse zarmouceného' a pednášel rozmarné ,Pivo'.

Tak uinn byl v ,Paleku' pokus vytvoiti cyklickou

látku humoristickou.

K dopism družila se u Rubše forma autobiogra-

Literatura eská devatenáctého století III. /i. 'O
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Jickd, nejdslednji provedená v
,
Zlomku ze životo-

pisu Sylvestra Sejka od nho samého se-

psaného'; íormdi pedmluvy^ která k vlastní povídce

jest v pomru smšn nepíslušném, užitá ve dvou

pracích :,Veselá pedmluva k smutné povídce'

a,Dlouhá pedmluva ku krátké povídce' a

absurdn osamocená v jPed ml u v, pomluv a do-

mluv'. Nkdy sáhl Rubeš k humoristickým formám,

které pvodem daleko sahají za jeho dobu i za vk XVIII.:

na Rabelaise a Fischarta upomínají práce ,Stoletý

kalendá' a ,Kupte kalendáe lháe' a na dry-

ánická enkomia XVI. století ,Svdomitý popis
lahviky, která se v Kocourkovském museu
za diškrecí ukazuje'. Touto causerií pihlásil se

Rubeš k genru, humoristikou jeho doby se zvláštní zá-

libou pstovanému. Jako groteskn humoristická litera-

tura nmecká XVI. století optovn seazovala a v jed-

notný rámec zasazovala žerty, jimiž se obyvatelé rz-

ných mst a zemí zlomysln škádlili, a mísila je s dvoj-

smyslnými píbhy vybranými ze souasných sbírek

anekdot;* jako v jCVIII. vku dráždily copaté pevrá-

cenosti nmeckých malomšákv ironického pozoro-

vatele Wielanda, aby je v rozmarných ,Abderitech' bi-

oval pod eckým kostýmem, tak nevyerpatelné zpoz-

dilosti mšanského eského svta první polovice XIX.

století byly píliš svdné, aby jich ada autor ne-

kárala žertem a pravdou s použitím obrazu našeho Ko-

courkova,^ Schildy to, Tripstrillu, Teterowa a Abdery zá-

* Viz Goedeke, Grundriss zu Geschichte der deutschen

Dichtung, 2. Aufl., II, Buch IV, § 172.

^ Anekdotickou lái.vu o Kocourkov shrnul P. Sobotka,

jKratochvilná historie mst a mist v zemích koruny svato_

václavské', 1884.
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roven. Když již r. 1827 Lindovy .Rozlinosti' byly pinášely

satirické zprávy a dopisy z Kocourkova, vytvoil r. 1832

Langer na tomto základ svj satirický ,Den v Ko-
courkov';" v tyicátých letech vrátil se kruh ,Pa-

leka' k humoristice Kocourkovské, vedle doteného
Rubšova ,Popisu', který poprvé byl otištn r. 1843,

ohlásil se i V. Filípek snškou ,Pamtnosti Ko-
courkovské', a koncem desetiletí též Prokop Cho-

choloušek vydával své humoristicko-satirické tení ,Ko-

courko v'.
^

I tam, kde Rubeš neužívá nkteré z obvyklých

forem humoristické drobnomalby, asto se chýlí k ty-

pické form vypravovací. Djovým stedem etných

jeho humoresek jest scéna cestovní; nkde projevuje

to již titul prací jako v dvoudílném ,Smutném vyra-

žení ve Hvzd' a v ,Putování Šárko u'; nkde
takový výlet pímo zasahuje do vývoje djového
(,Lehce nabyl, lehce p o zbyl'); nkde novella není

než snškou episod cestovních, na p. ,Kdo ví, k emu
to dobré' a zejména ,Pan amanuensis navenku
aneb Putování za novellou'. Humoristická no-

vella ta bývá pokládána za nejlepší prosaickou práci

Rubšovu; skuten lze na ní studovati pednosti i ne-

dostatky rozmarné belletristiky jeho. Rubeš jest tu

humoristou: lehký rozmar obestírá radostné i trapné

události cestovní pana Antonína Prášila, novopeeného
amanuense; vlídný úsmv jest rozesten nad krajinami

i sceneriemi jeho pouti; vše psobí dojmem kapriciosní

hry vtipu, nálady, citu. Snad jen v ,Panu Trouboví,
nebo když chybí uený, chybí hodn' a

^ Srovn. I. díl, str. 642 tohoto spisu.

' Viz II. díl, str. 795 tohoto spisu.

16*
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V ,Ostrých hoších', této komické epopeji ty ryze

pražských hrdin, Cvrka housHsty, Victoriniho mah'e

podobizen, Cápa písae z venkova a Melounka vokahsty

podailo se Rubšovi nkolika tahy oste rýsujícího pera

zachytiti íigurky tak jist, jako v ,Panu amanuensovi na

venku'. Komická spolenost v dostavníku a typické po-

staviky eského venkova, vrchnostenský pan správce

a jeho písa, vrátný, mlyná, malovány jsou s hollandskou

takka vrností a bezprostedností. Vše to není však více

než genrová drobnomalba, které autor nedovedl pod-

íditi celku; nkterou episodu zbyten široce rozpedl,

nkterý motiv opakoval; píbhy vypráví bez gradace a

i bez vnitní nutnosti. Rubeš si neuvdomoval, tuším,

problému, jímž by pro humoristu vyššího slohu bylo

Prášilovo putování za novellou. Cíl pouti Yorickovy

i dobrodružných píbh Josefa Andrewse, výpravy

Siebenkásovy do Vaduze i kratochvilné cesty Cii-

kova za mrtvými dušemi jest jeden a týž: hlubší po-

znání rozumové, zdokonalení mravní, vytíbení citové;

pan amanuensis Prášil vrací se do Prahy tak, jak ji

opustil, nevda, že jest bezúelno konati ,sentimentální

cesty' pro toho, kdo z nich pináší jen popsaný zá-

pisník, avšak nepopsanou duši. ,Pan amanuensis na

venku' jest nejdelší humoristická práce Rubšova. Hu-

moristický román, o nmž autor r. 1848 pracoval, se

ztratil; hlubší rozbor prosy Rubšovy ukazuje však, že

Rubeš byl práv jen mistr drobnomalby, jemuž k vtší

koncepci nedostávalo se literární kázn a tvrího klidu.

Vše, co Rubeš uinil pedmtem svého rozmarného

vypravování, líil s dobromyslným úsmvem, s pátel-

skou sympathií, s vnitním uspokojením; miloval svt
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V nmž žil; cítil s osobami, jež pozoroval; neml váž-

ných námitek proti pomrm, které jej obklopovaly:

Rubeš byl humoristou, ale nebyl satirikem.^ V té pí-

in jej pípadn k Jaroslavu Langrovi pirovnal již

K. Sabina (ve ,Vlastimilu' r. 1840), jehož pkný úsudek

vždy ješt lze opakovati: ,Langer má více ideálnosti,

proež u nho i vyšší zápal a výlet, jako i poetitjší

názor pírody a života pospolitého. Rubeš však jest

opravdovjším u vystavování obraz svých ze života, a

vc jím vyobrazená sama sebou stává se smšnou, bez

vylíení a namáhání se strany básníkovy. Langer tepe

v satirách. Rubeš baví v obrazech; Langer chtl uvésti

v posmch mnohé vady pospolitého života, u Rubše

vady tyto samy sebou co smšné se pedstavují —
protož Langer co satirik. Rubeš co humorista se zjevuje'-

Kontrast Rubše a Langra vrací se v literaturách

s V nkolika pracích pokusil se Rubeš též o krotkou,

umírnnou satiru literární, která jasn ukazuje, že nebyl povahou

trpkou, podráždnou, rozjitenou, jaká podmiuje všecku ostejší

satiru. O ironickém receptu na výrobu novell v slohu tehdejších

rodinn sentimentálních povídek, jejž dává panu amanuensovi

Antonínu Prášilovi jeho pítel, jsme se již zmínili. Sentimentální

idyllism romantické lásky eské souasné lyriky paroduje dekla-

movánka ,Láska'; typického zástupce této erotiky B. Jablon-

ského a jeho ctitel dotýká se Rubeš ironicky v msíci máji

,
Stoletého kalendáe'; v deklamovánce

,
lovk malá

pohádka', jež vznikla z parodie Amerlingovy stati ,lovk velká

pohádka' posmivá se Rubeš Kollárov smsi erotiky a vlaste-

nectví: ,srdce máme jednomu a jednou dáti; jakžto ale udláme,

chceme-li vlast a Minu milovati?' V básnice ,Šupka' paro-

dují úvodní verše ballady Hnvkovského, ,Horymírv skok'

mní se chvílemi v travestii romance Griesel-Markovy a chví-

lemi v parodii Máchova ,Máje'. Deklamovánka ,Básní.k', líící

strasti eského poety, podává velmi žertovnou revui poetických

vzor tehdejšího eského písemnictví.
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vbec; v nmeckém humoristickém písemnictví XVIII.

vku, které první humoristická škola novoeská namnoze

pipomíná, znaen jest jmény Rabenera a Lis-

c o v^r a.
^

Kde Langer, podoben jsa Liscowovi, útoil na mali-

chernou ješitnost a slaboduché šosáctví svého bláho-

vého okolí, tam se Rubeš jako Rabener spokojil dobro-

myslným, vyítavým úsmvem spíše omlouvajícím nežli

kárajícím drobné vady svých spoluoban. Kde Langer

kousav napadl literární a vdeckou chloubu novo-

eského písemnictví, Hankv nález domnle pvod-
ních básní staroeských, v úplné jsa shod s Liscowem,

jenž první vrhal otrávené šípy na literárního diktátora

Gottscheda, tam se Rubeš jako Rabener omezil na

zpodobování malých pošetilostí a spoleenských ne-

zpsob lidí nejmenovaných. Vzpnný, rozjitený tem-

perament satirika Langra rozvrátil a roztíštil dané

formy literární a rozlomil všecku vlastní produkci v adu
fragment nejinak než Liscow, jenž nestvoil knihy,

nýbrž jen jednotlivé kapitoly, vytržené z nenapsaného

celku; Rubeš naopak ve svých knihách shrnul obvyklé

tvary humoristické novellistiky, zužitkoval jejich psycho-

logické eventuality a naplnil je životním obsahem sou-

hlasn s Rabenerem, jenž neveliký svj talent rozvinul

soustavným pstováním humoristických genr z Anglie

pinesených. Dvojí nálada, jež obestírá jednak Lisco-

wovu a Langrovu, jednak Rubšovu a Rabenerovu pro-

dukci, provází jako vdí motiv i jejich osudy životní.

Nespokojený bohém Langer, vn rozechvlý a vn
zklamaný, koní osamle a trpce, odumíraje jako strom

s uatým vrcholem; tak umírá i Liscow, vzdálen jsa

^ Viz Richter, ,Rabener und Liscow', Dresden 1884.
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officiální literatury, zahoklý proti všem a znechucený

vším. Nedosahuje-li Rubeš, který uml udržovati rovno-

váhu mezi zádumivostí a rozmarem, mezi steskem a

vtipem, jasného a klidného stáí Rabenerova, dožívá se

jeho váženého postavení úednického, milován a ctn

jsa všemi, kdož s ním pišli do styku.

Po úryvkovitých pracích Liscowových i Langro-

vých sahají do svých knihoven jen literární historikové,

záhy je zase odkládajíce do prachu, jenž jim jest souzen;

Rubeš, mrou ješt vtší než Rabener, podnes vábí po-

zornost prostého tenáe, skýtaje mu mnoho srdené

zábavy.

III.

Hajniš a Filípek.

Oba hlavní spolupracovníci ,Paleka' vedle Rubše,

Hajniš i Filípek, pežili sice dlouho podnik ten, ale zstali

vždy vrni jeho literárním tradicím, takže jejich další

innost zdá se pouhým pokraováním šibalských ná-

pad a žertovných kousk ,milovníka žertu a pravdy'.

František Hajniš (1815—1885), vysoký úedník po-

štovní v Praze, ovládal s bitkou vervou hlavn lehko-

nohý verš, jímž psány jsou ti jeho knížky; ,Trnky'

(1841), ,Kopivy' (1853) a ,Krotké znlky' (1859,

pod pseudonymem Fr. Zdobnického.) Vedle bystrého,

bodavého vtipu, který ve služb rozmyslné životní

moudrosti tverácky se posmívá bláhovostem vlaste-

necké spolenosti, pekvapuje Hajniš bohatstvím forem

veršových. Byl hned epigramatikem, který parodoval

nápisy na pražských domech, hospodských štítech,

krámských tabulích, nebo který posmíval se asomrné
prosodii, shonu básník po rýmech, sentimentální idyl-
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lice; hned psal komická epitafia a ironicky vážné ži-

votní prpovídky, které mají chvílemi žihadlo W. Bu-

sche. Hrzostrašnost balladických produkt S. Hnv-
kovského a jeho školy dráždila Hajnišv satirický rozmar

nemén než vesnická milostná sentimentálnost, které

se jadrn vysmál v dramatickém žertu ,Souchotiny
aneb Láska jej usmrtila'. Nejradji bavíval se

Hajniš na eských besedách a merendách; psal pro n
deklamovánky s rolemi íintílka, nápovdy, herce, for-

mana, taneníka; vnoval jim smšné texty podložené

známým nápvm národních písní, vydával pro n
,Sbírku besedních tení' (1849).^ Ješt v sedm-

desátých letech žil svží starý pán v ovzduší let ticá-

tých a tyicátých, a poslední významnjší jeho publi-

kace byly dojaté a radostné vzpomínky na Rubše a

Langra. -

Václav Filípek (1811— 1863)^ utratil skrovné své

nadání spisovatelské v chvatné innosti publicistické a

pekladatelské, která hnala jej od redakce politického

asopisu k spoádání kalendáe, od sensaního románu

Sueova ke Kr. Schmidtovi, od Waltera Scotta k Zschok-

keovi, od dramatické báchorky Raimundovy k tuctovému

zboží Kotzebueovu. Filípek, vždy inný, vždy ochotný

nepatrný muž v zelenavém vybledlém kabátku, zakletý

pl života jako korrektor nad vlhké vývsky asopis,

1 Okruhu spoleenských eských zábav zstával ve své

pvodní produkci vren i oblíbený lidumil MUDr. Josef Bo-

ji si a v Pichl (1813— 1888), známý též adou peklad ze špa-

nlštiny; svdí o tom ,Spoleenský zpvník eský' (1851) a

,Spoleenský krasoeník' (1852—1854, III díly).

2 O Hajnišovi psal F. enský v .Osvt' XVI, 1886, díl I.

3 AI. Mattuška, ,V. Filípek, zasloužilý spisovatel a vlastenec',

v Praze 1887, podává zevrubná životopisná data o Filípkovi.
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zvykl si hledti na písemnictví jako na pouhé zamst-

nání; denní boj o chléb otupil posléze rozmar a vtip

nkdejšího spolupracovníka ,Paleka', kdež s potšením

byla ítána jeho veršovaná ,Cukrlátka'. Ti knížeky

shrnující ást pvodní humoristické produkce V. Fi-

lípka, jenž psával též pod pseudonymem ,Abyvásdrak',

totiž jPamtnosti Kocourkovské', ,Masopustní
láska' a ,Turek na most pražském. Výpisy

z nkterých dopis a zápis jeho', svdí, že Filípek

neml ani asu ani schopnosti, aby své myšlenky, chví-

lemi dosti vtipné, propracoval a novellisticky oživil.

Nein vždy pesného rozdílu mezi nápadem vlastním

a cizím, zamuje namnoze triviálnost za vtip, stavje

se vtšinou na nízkou úrove svého tenástva, zastu-

puje Václav Filípek eský vtip padesátých a šedesátých

let v pokoující a znemravující porob denního tisku.

Literatura eská devatenáctého stoletf. III. /i. ^7
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JAN PRAVOSLAV KOUBEK.

Napsal Josef Hanuš.

Zvláštní místo zajímá ve vývoji naší pedbeznové
literatury Jan Pravoslav Koubek. Nebyl velikým bás-

níkem. Jeho verše, vtšinou stízliv didaktické a mdle

satirické, mly jen málo originálnosti, ješt mén poesie

a nejmén vlivu. Za života publikoval jen málo, nej-

vtší, nejvýznamnjší skladby zstaly nedopracovány

a na léta zaležely v rukopise. Když posléze pieta žák
F. L. VorlíkaaJ. V. Frice uvedla je nekriticky

v ,Sebraných spisech' (1857—59) na veejnost, pišly

o celou generaci pozd.

Ani hlubším uencem Koubek nebyl. A na pat-

nácte let zastával úad universitního professora eského

jazyka a literatury, nevychoval ani jednoho literárního

historika, filologa, ba nevytvoil ani jediného vde-

ckého díla z toho oboru, jež by se významem dalo srov-

návati s pracemi Palackého, Safaíkovými nebo jen

Nebeského.

Koubek tudíž ani jako básník ani jako uenec

nevryl hlubších, trvanlivjších stop své individuality

do vývoje eské literatury.
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Pes to má veliké zásluhy a znaný význam lite-

rárn historický.

V dob národn ješt stále neprobuzené, neuvdo-

mlé mocn psobilo jeho hluboké, ideální vlastenectví

a slovanství v duchu Kollárovy slovanské humanity, pro-

hloubené a vystízlivlé nkolikaletým pobytem v Halii.

Ve vývoji eského polonofilství Koubek má obdobný

význam, jako Havlíek ve vývoji eského rusofilství.

To jest jedna veliká zásluha Koubkova.

Zásluha druhá kotví v ethické stránce jeho povahy.

Prese všecky oprávnné výtky neseriosnosti, pohodl-

nosti, povrchnosti Koubek byl charakter. V dobách nej-

tužšího absolutismu, ba, což zvlášt padá na váhu,

i v dobách kruté reakce zstal vren ideálm mládí,

nejen vlastenectví, slovanství, ale také svobod, pokroku,

osvt, a neohrožen tlumoil je s kathedry i ve svých

spisech. To jest z nejsympathitjších rys Koubka uitele

a spisovatele, a význam jeho pochopíme teprve, když si

vzpomeneme, kolik kolísavosti a bezcharakternosti pro-

valilo se u nás návratem reakce po r, 1848.

S obma co nejúže souvisí zásluha tetí, nemén
významná. Slovanství, ale zajisté také nadšené úsilí

o pokrok, svobodu, osvtu záhy pivábilo Koubka k ve-

likým moderním básníkm polským, ruským i jejich

západoevropským vzorm, Byronovi, Lenauovi atd. Pes
zastaralý klassicismus a koUárovství vlastních verš
Koubek dobe pochopil velikost a význam této moderní

poesie i našeho Máchy a toto pochopení snažil se vští-

piti svým mladým pátelm básníkm, aby obrodil

zamlklou poesii naši. Z jejich ad vyšla ,Lada Nióla'

a pozdji ,Máj', zvstující nové jaro poesie eské. Kou-

bek byl takto zejm vdomým a významným prkop-
17*
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níkem nové té poesie, ovšem jen theoreticky, hlavn

jako uitel, mén jako spisovatel, nejmén jako básník,

jen slab a mechanicky zasažený onmi vlivy a pra-

cující pro budoucnost leda rozhojnním látek, vystíz-

livlým nazíráním na pomry eské (hlavn v satie),

slovesnou i veršovou formou.^

I.

Mládí, studie.

Narodiv se ze zámožné mšanské rodiny v eském
msteku Blatné (4. ervna 1805), Koubek již od dt-

ství požíval vzácného štstí: bezstarostného, rozumného

a vlasteneckého vychování. V rodišti pipravoval jej

na studie gymnasijní František Bezdka, na gym-

nasiu píseckém (od r. 1819) psobil na Josef Dla-

ba, poslední dv léta gymnasijní byl v Praze pod

vedením výborného Josefa Jungmanna a v Plzni

studoval íilosofii u pítele Jungmannova, Vojtcha
Sedláka (od r. 1825). Již z tchto studií a od

tchto uitel nadaný, horlivý student odnesl si mnoho
pro život a jmenovit pro svou literární innost.

Pedevším zálibu v klassicismu. Všecky po-

zdjší spisy, prosaické i básnické, podávají hojn sv-

dectví, jak horliv, ba s nadšením Koubek zabral se

do studia klassických djin, jazyk, literatur a nade

všecko poesie.

Ale nejpronikavji psobili první uitelé vlastenci

na Koubkovo smýšlení národní a slovanské. Koubek

1 Viz podrobnjší lánek J. Hanuše,
,J.

P. Koubek' v ts.
Revue, 1904 ; lánek Jar. Vlka ve ,Zvonu' 1904 a úvod Lad. Ouise

k vydání ,Básníkovy cesty do pekel' ve Svt. Knihovn . 406—408.

J
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sám to astéji vyznal, jmenovit ve vroucích veršova-

ných vzpomínkách ,na nejmilovanjšího druhdy uitele'

Jungmanna (znlka na J. Jungmanna v ,Pražských No-

vinách' 1828, . 27 jest první známou básní Koubkovou),

v listech i láncích, slavících Jungmanna jmenovit jako

vlastence a jako Slovana, ,nejvyššího knze v chrámu

obnovené Slávy'.

Jungmann nadšeného žáka svého uvedl také v tento

chrám Slavie a spolu se Sedlákem jej seznámil s bás-

nickým evangeliem slovanství, s Kollárovou ,Slávy

Dcerou', vydanou 1824, jejíž vlastenecká a slovanská di-

daktika uchvátila Koubka mocn a trvale a dovršila

jeho národní probuzení.

Záhy dostavily se také dsledky tohoto probuzení.

Z vlastenectví a slovanství rodí se — tuším ne bez

popudu spisovatel Jungmanna a Sedláka — my-

šlenka, zasvtiti se službám vlasti, t. j. státi se es-
kým spisovatelem, básníkem, V jedné z prvých

známých básní, ,Na Musy' (1829), Koubek výslovn

vyznává, že Musám ,Klio a Melpomene posvtil srdce

již v outlé mladosti' a napovídá i vlastenecký podnt
i úkol své poesie: ,Tak, jak velka jenom svému

slouží medem oulu. Tak sloužit budu Vám, spanilé

ó Zevsoplozenky, Tak jen Tob budu slou-

žiti. Vlasti drahá!' Slibu tomu básník dostál ku

podivu vrn: vlastenectví a slovanství navždy zstalo

duší jeho poesie a veškeré jeho innosti nejen lite-

rární, ale i uitelské a politické.

Nových mocných popud dostalo se Koubkovi,

když r. J827 vrátil se do Prahy, aby studoval práva.

Pro básnickou a literární erudici Koubkovu jest tento

druhý pobyt pražský z událostí nejvýznamnjších. Potud
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psobila na hlavn kathedra a mrtvá kniha: nyní však

octl se v živém proudu národního a literárního ruchu

eského, pedstavovaného nejmladší družinou vlastenec-

kých student a literát, kypících nadšením mládí, horu-

jících pro vlast a Slovanstvo, snujících rozmanité, roman-

ticky smlé plány národní, literární, ba i politické;

byla pede dvemi nová revoluce evropská a prvky

její vznášely se i v ovzduší eském, rostouce tu tísní

národní i politickou.

Z nkolika veršovaných vzpomínek z let 1832 a

1833, adresovaných Kamenickému, Jungman-
novi mladšímu a Langrovi, druhm patrn nejd-

vrnjším, jest zejmo, jak Koubek pilnul k tmto mla-

dým nadšencm a že ,vlast dala k pátelství prvn po-

hnutku'.

A s jak mocnými, novými popudy setkal se tu,

patrno jednak ze snah kroužku, jak projevily se v jeho

asopise ,Cechoslavu' (viz eskou literaturu XIX. stol.,

díl II, str. 624 si.), a zvlášt z dalšího vývoje Koubkova:

plán státi se eským básníkem, spisovatelem, uzrál zcela

teprve v tomto kroužku unášeném veršomanií (viz SS.

I, 190); Koubek zárove poíná horovati pro tytéž bás-

nické vzory, pro nž horují jeho druhové: vedle Kol-

lára také pro Celakovského a lidovou píse,
pro Byrona a byronism polský, ruský, n-
mecký.

Nadšeným obdivovatelem této moderní, veliké poe-

sie evropské Koubek zstává po celý život — ale jen

v theorii; ve vlastních verších od prvních pokus až

k posledním široce založeným skladbám zstává vren
— a to jest význané pro jeho básnický talent i vkus

J
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— prvému svému ideálu: KoUárovi a jeho ,Slávy Dcei*.

Vlastenec, Slovan patrn ovládá básníka.

Ke vzoru ,Slávy Dcery' zejm se hlásí již znlková

forma prvých pokus Koubkových a jmenovit znlka

,NaKollára' (v ,echoslavu' 1830). Odpovd Kollárova,

jemuž tato znlka poslána Koubkovou milenkou

z plzeských studií (,Krásná eško v Plzni', otištná pak

ve ,Slávy Dcei',) a pijetí Koubka do sboru slovan-

ských básník v Letlie pirozen ješt zvýšily Koubkv
zájem pro Kollára.

V básních pozdjších Koubek opouští sice znlku
Kollárovskou a teprve na sklonku své básnické a životní

dráhy se k ní vrací ,s planou touhou omlazení', ale tím

vrnji lne k myšlenkovému obsahu a slovesné form
,Slávy Dcery'. Obsah první z ,Krotkých znlek': ,Sta-

vitela traka nic i', v níž známá sentence Schillerova

applikována na eskou poesii, ve které Kollár jest králem

a ostatní trakaniky, nepiléhá na žádného básníka tolik

jako na Koubka.

Vedle kvantity však také kvalita vlivu Kollárova

jest pro Koubka básníka význaná. Poutá jej pouze

vlastenecko-slovanská didaktika a rhetorika Kollárova,

kdežto velá erotika, básnicky v celé ,Slávy Dcei' nej-

cennjší, nechává ho chladným, aspo v jeho verších

zstala bez nejmenšího ohlasu. Význaná jest v tom
ohledu znlka ,Na Kollára', psaná zamilovaným bás-

níkem pro milovanou dívku a pece prostá vší erotiky.

I tento význaný rys vytrvale tkví na celé poesii Koub-
kov, v níž tém není pouhé lyriky ani epiky.

Ze rys ten souvisí se samou povahou jeho bás-

nického talentu, Koubek vyznal sám v svém básnickém

krédu, ,Na Musy' (v M. 1829), od nichž vyprošuje
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si ,zdárný rozum, dobré srdce, vší cnosti

a krásy milovné, by chtlo rádo slyšet, mou-
de co rozum velí, lásku ku pravd ne-

beské, jež jediné jest krásná, veliké snahy
hodná'... Rozumovou povahu svého talentu a svj

eklekticism Koubek zde výslovn piznal. Ne ím hárala

duše, ím chvlo se srdce, nýbrž co jako pilná vela

(i ten obraz jest v básni!) sebral rozumovou prací, stu-

diem, tením, stízlivým uvažováním, tvoí hlavní obsah

jeho poesie. Jest to poesie myšlená, nikoli cítná, poe-

sie stízlivého rozumu, pamti, ne velého srdce, rozja-

ené fantasie.

Tím psychologicky vysvtlen nejen pomr Koubka

básníka ke Kollárovi, ale i k ostatním vzorm mladých

jeho pátel, pedevším k Celakovskému.
Vlastenecká lyrika, didaktika a satira Celakovského

mocn psobí na Koubka; zato milostná a pírodní ly-

rika a ohlasy lidových písní, tudíž opt nejcennjší,

nejryzejší živel z poesie Celakovského, zstavily v bás-

ních Koubkových pomrn nepatrné a pomíjivé stopy.

Tím zárove jest také povdno, jaké stanovisko

Koubek zaujal k lidové písni a k lidové poesii vbec,

pro niž Celakovský vzbudil mezi mladšími generacemi

tak živý zájem. Theoreticky chová pro ni horující podiv,

jejž básnicky vyslovil zvlášt ve skladb ,Ti sestry'.

Za pobytu v Halii Koubek piln si všímal lidových písní

polských a maloruských, mnoho jich sebral a rád je zpíval,

s nadšením je chválil, cituje je astji jako motta ped
svými básnmi, mladé básníky eské pobádá k jejich

studiu a napodobení (v Jindy a Nyní' 1833, II, 26 sL).

Ale ve vlastní poesii Koubkov píse lidová zstavila

rovnž stopy nepatrné a pomíjivé.

i
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Vedle Kollára, elakovského a písn lidové vá-

bily mladší generace eské let ticátých a tyicátých

neodolatelnou mocí také bližší i vzdálenjší básnické

obzory cizí, jmenovit byronism polský, ruský a n-
mecký. Všecky ty proudy moderní poesie evropské a

zvlášt slovanská zasahují také Koubka, jenž za studií

právnických horliv pstuje cizí jazyky a literatury,

jmenovit slovanské, a budí v nm nadšený podiv

zvlášt pro ,mistrovského vštce', ,jednoho z nejušlechti-

lejších a nejvtších básník nmeckých novoasných',

L e n a u a (SS. I, 209), pro B y r o n a (o nmž ped-

nášel ješt 1845 v Uené Spolenosti), pro Mickie-

vvicze, Puškina, Lermontova. Ale do vlastních

verš Koubkových vliv jejich hloubji neproniká, leda

jen .mechanicky, povrchn. I na horkém výsluní nej-

ohnivjší poesie evropské Koubek zstává stízlivým,

chladným didaktikem, vrným svému Kollárovi.

11.

Šestiletý pobyt v Halii.

Vlastenectví, slovanství, poesie a snad i píklad

pátel, kteí s romantickým pohrdáním dívali se na

,studie chlebné', nedodávaly Koubkovi valn chuti ke

studiu práv; pes to vytrval v nm až do sklonku roku

1830. Tehdy však, pustiv s mysli životní dráhu práv-

nickou, povolil neodolatelné touze svého ,srdce láskou

Slavie zatého' (list Hankovi z 25. kvtna 1833) a vy-

pravil se za píkladem pítele Rézlera na slovanský

východ, aby ,shlédl vlastníma oima celý náš slovanský

kmen'. Pobyl rok v Pustkov jako vychovatel u hrabte

Romera, pak pešel, touže poznati ,málo známé dobré
Literatura eská devatenáctého století III/l. 10
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bratí Rusíny', do Hejovic k rodin Rosnowských, a

posléze supploval na Ivovském gymnasiu klassickou filo-

logii, vyuuje zárove soukrom v domech panských.

Do Polsky Koubek pišel se slovanským enthusi-

asmem KoUárovým a jako nadšený polonofil. Polono-

filská byla celá mladší generace eských vlastenc,

zvlášt po tragickém pádu Polsky. Šestiletým pobytem

v Halii, pilným studiem povahy a života lidu i šlechty,

djin i literatury Koubkv slovanský a zvlášt polono-

filský idealismus valn byl zklamán a vystízlivl. Koubek
pišel, ,cht býti svdkem velkých cností, které sláv Le-

chv stálou jsoucnost svat zaruily na budoucnost' TSS. 1,

98), ale shledal více necností, hích proti pravému

vlastenectví a slovanství. Jako pozdji Havlíek v Moskv,
tak Koubek v Halii došel k bolestnému poznání, že

ideál slovanské vzájemnosti, veliký, ryzí, nezištný, nejen

se zrodil, ale také žije jen v srdcích eských slovano-

fil; všude jinde a také v Polsce, jmenovit mezi polskou

šlechtou, k nmu ješt daleko, daleko. Poznání to pro-

niká jednotlivými stesky v básních Koubkových (na p.
v,Hrobech básník slovanských', v pedzpvu
k básni ,Národní písn slovanské' od Josefa Dunina

hrabte Borkowského)
;
plným proudem vytryskuje v za-

jímavém obšírném lánku ,0 Panslavismu' a v roz-

prav ,0 KrálodvorskémRukopisu'(vM. 1838),

kde vidti nejlépe, kterak Koubek nahlédl do povahy,

pomr a djin polských se všemi jejich jasnými i tem-

nými stránkami a jak byste, objektivn i kriticky

dovedl postihnouti i upímn povdti všecky národní,

slovanské, politické, sociální i kulturní ,nierz^dy' pol-

ského národa, jmenovit šlechty. Jest opravdu litovati,

že Koubek nevypsal svých haliských vzpomínek a zku-
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šeností systematitji, jako uinil pozdji Havlíek.

K Havlíkovým ,Obrazm z Rus' byl by spis jeho za-

jímavým pendantem, jist záslužnjším a významnjším,

než mnohé Koubkovy veršované deklamace o slovanství.

Ale vlastního nadšení Koubkova pro slovanskou

vzájemnost ani trpké zkušenosti haliské neochladily.

Svdí o tom všecka jeho pozdjší innost literární,

uitelská i politická, v níž slovanství jest tém duší

a hlavním cílem, a pedevším psobení Koubkovo

v Halii.

V duchu slovanské vzájemnosti Koubek se snažil

slovem i perem šíiti mezi Poláky lepší známosti o Ceších,

jejich povaze, djinách, literatue, kulturních snahách

(viz Obzor 1855, str. 21 a es. Vela 1847, str. 195), usi-

loval odstraovati pedsudky a nepkné smýšlení o svých

krajanech, následek bezcharakterního, neslovanského

jednání eských úedník v Halii, jež oste charakte-

risuje v básni ,Polka vlastenecká k echovi
neeskému' (z r. 1833) a jmenovit v poznámce

k této básni.

V duchu téže slovanské vzájemnosti Koubek pra-

coval také o sblížení Polák s Rusíny, s nimiž vele

sympathisoval (,Slovo o Panslavismu' str. 104), i s Rusy,

ke kterým lne ,tou samou bratrskou láskou jako k Po-

lákm', peje si dokati se ,asu toho blahodárného,

jenž není tak daleko, v nmžto vzájemná Polákv zná-

most s mluvou a literaturou ruskou a Rusv s polskou

nejsladší zane pinášeti pro nás ovoce' (list Hankovi

z 3. bezna 1839).

V tchto snahách Koubek nedával se zastrašovati ani

neúspchy ani kaceováním, jež asi asto bývalo ovocem

jejich, jak vyznává pozdji ve vzpomínkách na pítele
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Jos. Dunina Borkowského (SS. I, 193) i v pekladu básn

jeho ,Národní písn slovanské', v ,Hrobech básník
slovanských' (SS. I, 96) a zvlášt v allegorické bajce

,lovk a vejr' (otištné polsky i esky v Kvtech

1838, . 101).

V duchu slovanské vzájemnosti a pro její veliké

úkoly Koubek studoval také život, jazyk, pomry, djiny

a literaturu polskou. Žije mezi lidem, piln si všímal

jeho písní, zvlášt ,ku podivu krásných arovných zpv'
maloruských. Jednak vlastním sbíráním na Bežansku,

Stryjsku a Stanislavovsku, jednak z netištných sbírek

Vahyleviovy a Jaroslava Gíowackého nashromáždil

,veliké množství' rusínských písní, z nichž as dv st

peložil do ešdny (viz M. 1838, str. 368 si). I vlastní

verše jeho (báse ,Blatná' 1834) se tehdy ozývají sil-

ným ohlasem jejich, píklad v poesii Koubkov velmi

vzácný.

Vedle písní Koubek všímal si také lidových pí-

sloví, z nichž Výbor otiskl ve ,Vlastimilu' 1842.

Se stejnou horlivostí Koubek zabral se také do

studia polské a ruské literatury, milých mu již z Prahy.

Z literatury polské vábila Koubka básníka, jako jeho

pražské pátele, nejvíce poesie, zvlášt novjší s Mickie-

wiczem v ele. Ze ani pi tomto studiu nespouštl

se zetele vzájemnosti slovanské, napovdl sám v eské
Vele 1847, str. 195.

Vedle slovanství poutala však Koubka nemén
také básnická skvlost polské romantiky, kterou dobe

oceoval. ,Vštcové polští nejpednjšího ádu — po-

vdl v eské Vele 1848, str. 198. — jsou tém
nejskvlejšími hvzdami na obloze básnické nynjší

Evropy. Hellenové mají Odysseu a Iliadu, Polané mají
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SVOU Marii Malevského, mají svou Thadeidu! ím jest

proti tmto velikánským, pravdiv národním ducha

útvarm Aeneida, Lusitaniada, aneb dokonce Henriada

Voltairova, neb Russiada Cheraskova?'

Všecky jeho zmínky o ,slavném' Mickiewiczovi,

,knížeti našich vštc, jenžto nad slovanských pvc
rodem vznášel se jak orel nad holubím plodem' (v ,Bás-

níkov cest do pekel' v SS. III, 14), vyznívají v tento

podiv.

Tsn vedle Mickiewicze Koubek klade ,geniálního,

velikého, pravdiv slovanského' Bohdana Zaleskéh o,

a sympathicky se zmiuje o Josefovi Duninovi
Borkow^ském, s nímž dvrn se spátelil a záhy

zemelého slavil spolu s Magnuszewským v ,Hro-

bech básník slovanských', o ,milováníhodném, kraso-

citném' Kaz. Brodziském, ,pevelebném' Woro-
niczovi, Aug. Bielowském, Ant. Góreckém,
Alex. hrabti Fredrov i, Niemcewiczovi, Ger.

Morawském a j.

Se stejnou horlivostí Koubek zabral se v Halii

také do poesie ruské. Zvlášt horuje o Puškinovi,
,hvzd velejasné' (SS. I. 108), a Lermontovu, jejž

nazývá ,Fénixem odrozeným z popela svého mistra',

,vyvolencem, jenž se vznášel vzhru do kouzelné vlasti

ideál' (t. 104), slaví je v ,Hrobech básník slovanských'.

Úel tchto nadšených pochval a nemnohých drob-

ných ukázek, peložených Koubkem do eštiny, ^ jest

* K zamýšleným pekladm Mickiewiczova ,Konráda Wal-

lenroda', .krásných historických zpv' Niemcewiczových a

Puškinova ,Pleníka' nedošlo, a se jimi zabýval již v Halii;

peložil pouze drobnosti z Mickiewicze, Zaleského, Alex. hrab.

Fredra (voln veselohru ,Nevlídnící a básník'), Puškina aj. Také
plán chrestomathie polské (již z r. 1833) neuskutenn.
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zejmý: mly v Cechách odstraniti nepochopení a ped-

sudky o nové polské a ruské poesii — jak Koubek

výslovn vyznává v es. Vele 1847, str. 195; — mly
dále pesvditi, že ,my Cechové, co se týe výtenosti

a hojnosti zvlášt básnické literatury, nesmíme se s na-

šimi pobratenci nikoli miti' (t. str. 195); a posléze našim

mladým básníkm — jimž Koubek výslovn vnuje Za-

leského ,Zpv básníka' — mly ukázati nové veliké

vzory a prameny a tak zárove slovansky i bás-

nicky obroditi, zmodernisovati poesii e-
skou.'^

S theoretickým tímto úsilím, jež tak pkn cha-

rakterisuje Koubkovo slovanství i jeho básnický vkus

a tvoí jednu z nejvýznamnjších jeho zásluh, podivn

kontrastuje vlastní básnická praxe Koubkova. I vliv

tch, pro nž nejvíce horoval, jest skrovný, pomíjivý,

mechanický. Ani nádherná poesie Mickiewiczova, znící

tak silnými, úchvatnými tóny vlasteneckými a poli-

tickými, Koubkovi tolik blízkými, nezstavila v poesii

jeho hlubších stop. Tudíž i v Halii, uprosted pilného,

nadšeného studia veliké poesie polské a ruské, Koubek

básník vren zstává svému prvnímu vzoru, Kollárovi,

a svému prvnímu smru, didaktice. Obsahem nejvý-

znamnjší z básní vyšlých této doby, ,B h a s u' (v Kvt.

1834), jásavý výkik mladé duše nad zniením otroctví

ethického, politického i sociálního, nad vítzstvím svo-

body, práva, osvty, lovctví, nad píchodem nového

vku lidstva, jest toho zejmým dokladem.

2 Tuto tendenci Koubek výslovn projevuje v Jindy a

Nyní' 1833 II, 26 si. pi nadšené zmínce o rusínských dumkách-
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Návrat do vlasti. Professura eského jazyka a lite-

ratury na pražské universit. Koubek prosaik-uenec.

V Halii Koubek pobyl až do poátku r. 1837,

kdy teprve se pes Slezsko vrátil do Cech. Žije v Blatné,

nejednou pomýšlel ješt na návrat k uitelské innosti

do Halie a na další cestu do Ruska. Ale nedošlo

k tomu. Práv haliské zkušenosti a studie i drobné

lánky z nich vyšlé otevely mu brzy po návratu vý-

hodnjší vyhlídky ve vlasti.

Ovšem jednání s vydavateli ,Ost und Wes, kteí

redakcí Koubkovou chtli reformovati svj list, nevedlo

k cíli (1838), a také sekretáství Koubkovo u hrabte

Kašpara Šternberka, jemuž Hanka doporuil svého

pítele, trvalo toliko krátce (od íjna do vánoc 1838).

Ale téže doby tím slibnji utváela se nadje tetí, na

professuru eského jazyka a literatury pi pražské uni-

versit, jež mimo nadání splnila se již v dubnu 1839.

Vlasteneckoslovanským, literárním, osvtným snahám

Koubkovým nemohlo se dostati významnjšího, estnj-

šího a zárove vdnjšího pole, než byla dosažená pro-

fessura.^

Budoucnost celých generací eského studentstva,

odkázaného za studií gymnasijních vzhledem k eskému
jazyku a literatue na privátní píli a vlasteneckou hor-

livost nkterých professor, vložena do rukou Koubko-

vých. Veliké úkoly, národn buditelský a vdecký, jež

potud tak skvle plnili z obtavé lásky k vlasti a k vd
^ R. 1847 promnna stolice, potud mimoádná, na ádnou;

od kvtna 1849 pidružily se k ni také pednášky o ei a lite-

ratue polské, a po Šafaíkovi byl Koubek censorem eských knih.
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Dobrovský, Jungmann, Palacký, Šafaík, staly se úed-
ními povinnostmi Koubka professora, do jehož vlaste-

nectví, vdní, talentu skládány veliké nadje.

Nadje ty Koubek splnil jen z ásti. Mocn psobil

smrem národn buditelským v duchu slovanské vzá-

jemnosti, a pes tíse absolutismu, v duchu pokroku,

osvty a svobody. ,Láska k vlasti — mohl se právem

honositi ve ,Vyznání víry politické' (v Nár. Nov. 1848,

. 140) — pokrok, osvta, svoboda, tato posvátná slova

byla jsou vždycky mým heslem, preasto veejn hlá-

saným ped naší mládeží akademickou, hlásaným ode

mne i v oné smutné, minulé dob, kdežto pravdu, teba

do ironie a do jiných prhledných obálek zaobalenou,

nelehce hlásati bylo. Naše nadjná vlastenecká mládež

na našich školách Pražských jest mi toho svdkem.'

Veliká popularita Koubkova mezi studentstvem, jež pro-

jevila se r. 1848 a po smrti Koubkov v nadšených

vzpomínkách, tkví v tomto psobení jeho.

Paralleln s tmito vlivy, s nimi mnohonásob se

pronikajíce, psobily dále podnty literární a zvlášt

básnické. V pednáškách svých a snad ješt více v d-
vrnjších stycích soukromých Koubek otvíral svým

poslucham bohaté zásoby vdomostí ze svtové poesie,

zvlášt slovanské, šíil rozhled, ukazoval na veliké, u nás

asto neuznané vzory domácí, slovanské i cizí (Máchu,

Mickiewicze, Slowackého, Krasiského, Puškina, Ler-

montova, Lenaua, Byrona atd.). Tmito podnty a vlivy

— mén vlastními básnmi — Koubek, jako Nebeský

a Sabina, stal se prkopníkem nové fase ve vývoji

eské poesie, fase charakterisované almanahy ,Ladou

Niólou' a ,Májem'. J. V. Fric a Jan Neruda byli

vdnými Koubkovými žáky.
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Naproti tomu pro druhý veliký úkol své profes-

sary, pro úkol vdecký, zajisté nemén významný, Kou-

bek podle všeho neml, aspo neprojevil, plného, se-

riosního pochopení.

Vysvítá to z nepíznivé zprávy Jak. Malého, že Koubek

,na kathede žáky své více bavil než vyuoval' (v Ko-

brov Nauném Slovníku IV, 872), a ješt více z dvou

okolností, jež zprávu Malého potvrzují sice nepímo,

ale tím pesvdivji a význanji.

Za s\ é patnáctileté professury Koubek nevychoval

ani jediného vdeckého pracovníka. Všechna práce

v oboru eského jazyka a literatury v letech tyicátých

a padesátých vykazuje vliv Dobrovského, Jungmannv,
Palackého, Safaíkv, Nebeského; Koubek není tu za-

psán ani jediným podntem. To jest jeden veliký stín

na uitelské innosti Koubkov.

Druhý stín vrhá na ni vlastní vdecká innost

Koubkova. Již prvý pohled na skrovný poet a rozsah

Koubkových prací ,vdeckých' pekvapuje. lánek O Krá-

lodvorském Rukopisu (v CCM. 1838, str. 363 až

415), Jazyk a technika právnická Slovan
(t. 1839, str. 215—225), peklad z Maciejowského ,Historie

zákonodárstva slovanského' (sv. III, oddíl 3), s vlast-

ními poznámkami, Slovo o filologii (ve Vlastimilu

1841, II, str. 254 a v SS. IV, 177—187), volné pepra-

cování polské rozpravy Slovo o Panslavismu (v Ces.

Vele 1847 a v SS. IV, 75—155), Pehled stati-

sticko-politický hlavnjších jazykv a ná-

rodv evropských, zvlášt slovanských (v SS.

IV, 156—171, prý z r. 1850), a nkolik jiných drob-

ností, to vše, co Koubek podal literatue za patnácti-

leté professury eského jazyka a literatury na pražské
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universit! Jak podivn kontrastuje s tím dlouhá ada
prací nejen Palackého a Safaíkových, ale i pracovník

druhého ádu, na p. Nebeského.

Hlubším rozborem prací Koubkových po stránce

obsahové i formální nepíznivá bilance jeví se ve svtle

ješt nepíznivjším. Kdo by odjinud nevdl o úad
Koubkov, z lánk jeho by se toho nedomyslil. Jen

nepatrn a nahodile souvisí s vdeckými úkoly jeho

professury, za to zejm a siln se hlásí k slovanským

podntm a úelm jeho cesty do Halie a k prvým

literárním pokusm odtud vyšlým.

-

Význaným dokladem toho jest již prvá rozprava,

O Králodvorském Rukopisu s obzvláštním
ohledem na j i noslo vanské peklady jeho
(v CCM. 1838, str. 363—415), z nejobšírnjších a také

nejzajímavjších prací Koubkových. Zajímavou jest pe-
devším svými motivy a tendencemi.

Již výše bylo povdno (eská Literatura XIX. stol.

díl I, str. 897), že r. 1837 Kopitar vystoupil s drazným
podezením proti pravosti nejen sv. Janského Evangelia

a Libušina Soudu, které již Dobrovský prohlásil za pa-

2 Jest to lánek o píbuznosti písni srbských a rusinských

v nmeckém Ivovském asopise ,Mnemosine' (1836), Ulamki
genealogiczno-hystoryczne (ve Slawianinu I, str 59), Mi-

lovníci Slovaniny u národ cizích (Jindy a Nyní 1833,

II, 24) a zvlášt významný lánek Rzut oka na wzajemnos
jazyka polskiego i czeskiego i stan ich literatury,

sepsaný 1832 a ve výtahu po esku uveejnný v .Jindy a Nyní'

1833, II, str. 47 si. (Výmšky nkteré z mojí po polsku
napsané rozpravy pod názvem Rzut oka atd.), kde

Koubek dokazuje nutkavou potebu, aby Slované emancipovali

se ze škodného vlivu nepátelské a neznalé ciziny a vzájemn

se sblížili prostedkem všeslovanského djepisu, zempisu, en-

cyklopaedií a asopis.
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dlky, ale také eských gloss v Mater Verborum, ba

i Královédvorského Rukopisu, dotud ani Dobrovským ani

nikým jiným veejn nepodezívaných. Jméno Kopita-

rovo málo sice vážilo u nás, ale v cizin i ostatním

svt slovanském mlo svou velikou váhu. Hanka pi
špatném svém svdomí byl tudíž v trapných úzkostech

by ne o poctivé jméno své, tedy aspo o slávu, k níž

RK nejvíce mu dopomohl, a snad také o existenci.

Jen dv autority mohly tehdy vyvážiti jméno Ko-

pitarovo a Dobrovského, o njž Kopitar své pochyb-

nosti aspo pi Libušin Soudu a sv. Janském Evan-

geliu opíral: palaeograf a historik Palacký, jenž v CCM.
1834, str. 464 tak slavnostn prohlásil svou naprostou

dvru (proti starším pochybnostem o Libušin Soudu),

a filolog Šafaík. K nim tudíž odnášely se nadje
Hankovy tím spíše, že Palacký tam slíbil generální

obranu. O splnní tohoto slibu šlo nyní Hankovi a to

tím více, že nkolikaleté váhání Palackého a Safaíkovo

mohlo býti a tuším i bylo všelijak vykládáno. Hanka
sám netroufal si pímo psobiti a snad ani nemohl;

bylf s Palackým i Safaíkem v pomru velmi napiatém,

až nepátelském. V této kritické situaci pomohl mu
Koubek, ,Jeho Milosti, vysoce uenému Jemnost Pánovi

a milostivému píznivci' Hankovi ,s tlem i duší k služ-

bám oddaný' za pátelské úsluhy v Halii, za doporu-

ení k hrabti K. Sternberkovi a zvlášt za protekci,

jíž Hanka podporoval práv tehdy jeho žádost o profes-

suru.'' Hanka, nedal-li k lánku Koubkovu podnt, což

velmi pravdpodobno, jistotn o nm vdl — Koubek
tehdy se s ním radil o všech svých pracích a bezpen
tudíž i o rozprav Hanky tolik se dotýkající — ml

^ Viz podrobnji v eské Revui 1904, štr. 670 si. a 749 si.
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na vliv (místy Koubek se dovolává zpráv Hankových!;

a zneužil ho k svým úelm, jako kdysi Svobody a

bratí Jungmann.
Tento vliv Hankv Koubek ovšem úzkostliv tají,

ale pes to proráží v lánku asto, nejpíkeji v obran
Libušina Soudu proti Dobrovskému. Kritický tená
neví ani svým oím, pozoruje nedslednosti, do nichž

tu Koubek upadá. Objektivn referuje o pádu domn-
lých zpv Ossianových, spatuje v ,tomto hanebném

podvodu, nejvtší nešetrnosti k publicum' nový dkaz,

,že ve zkoumání starožitných rukopis zkušenost, opa-

trnost i pezvídavost Mabillonova a skepticismus Do-

brovského na pravém se nacházejí miste'' (str. 384 si.).

Pes to tsn vedle tchto slov skepticismus Dobrov-

ského vi Libušinu Soudu, opený tolika vážnými d-
vody, nazván ,kvapným i nezaslouženým zkivdním',

jVášnivým zapením', ,rozdráždným diktátorstvím', ,šprý-

my a výjezdy proti našinstvu', vyvolanými ,ne tak lás-

kou k pravd, jako náruživostí' (str. 363, 404)!

Jediné vlivem cizím, Hankovým, lze vysvtliti ta-

kovou nesoudnost, nedslednost až komickou a zárove

píkrou tendenci proti mrtvému Dobrovskému. Zvlášt

u Koubka píkrost ta pekvapuje, za to dobe piléhá

na Hanku, jenž za prvých polemik o RZ užil týchže

zbraní.

S Hankou zejm souvisí také druhá tendence

Koubkova lánku: dtklivé vyzývání Safaíka a Pala-

ckého, aby splnili slib, daný již 1834, a podnikli v-
deckou obranu Libušina Soudu i jeho blíženc proti

Kopitarovi, a tento výslovn nikde nejmenován, ježto

Koubek nadál se jeho pomoci, ucházeje se o pražskou

professuru.
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Volání Koubka-Hanky nezstalo bez ohlasu. Již

r. 1840 vyšly spolenou prací Palackého a Safaíkovou

,Die altesten Denkmaler', motivované ovšem také jinými,

hlubšími pohnutkami.

Ve vlastní své podob Koubek vystupuje teprve

v druhé, hlavní ásti lánku, sledující a obšírn kom-

mentující úast a pozornost Polák a Rusín k RKZ
od Kaz. Brodziského, Rakowieckého a Majew^ského

až po peklad Siemieského (vydaný 1836). Kommentá
tento jest význaný nejen pro Koubka Slovana, jenž ne-

spouští se zetele poteb a úkol slovanské vzájemnosti,

ale zvlášt pro Koubka spisovatele. Jeho poznámky jen

zídka piléhají k vci; vtšinou jest to pestrá sms
nejrozmanitjších zpráv a zkušeností z doby haliského

pobytu: o módní polské zálib ve verších ,germánsko-

pízvuných', proti nimž žák Jungmannv se ujímá a-
somíry, o polských pomrech literárních a jazykových,

strádajících gallomanií, o rusínských písních lidových,

jejich sbírkách i jejich píbuznosti s písnmi srbskými

a litevskými, o rusínském jazyku, jeho podeích i jeho

píbuznosti s eským atd.

V tchto zprávách, namnoze velmi zajímavých,

zejmá jest, práv tak jako v method i form, souvis-

lost Koubkovy rozpravy o RK se staršími haliskými

láneky i s jejich hlavní tendencí, slovanstvím: v nich

a ovšem i v pomru k Hankovi kotví také její význam;

vdeckých pretensí Koubek v ní patrn neml.

Ješt zejmji a význanji vyniká táž slovanská

tendence a ovšem i souvislost se zkušenostmi a lánky
haliskými z nejobšírnjší stati Koubkovy, kterou pod

názvem Slovo o Panslavismu sepsal pro eskou
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Velu 1847, tuším na podnt redaktora K. Havlíka,

jenž tehdy Koubka získal za spolupracovníka.

V první své ásti rozprava tato jest politickou apo-

logií slovanské vzájemnosti. Proti podezírání, zvlášt

nmecké žurnalistiky, jež v ,panslavismus' vkládala
,
po-

litické zámry, pletky a pikle', ohrožující prý Rakousko

i jednotlivé, zvlášt neslovanské národy rakouské, Koubek

ukazuje na pirozený vývoj i nevinné tendence eského

slovanství. Vlastní rozprava mla býti podrobným histo-

rickým dolíením toho. Ale v tom širokém rozsahu ne-

vypracována, ba neproveden ani úkol znan zúžený,

historický nástin vzájemnosti eskopolské. Z celého

velikého plánu Koubek napsal pouze obšírný poátek,

sledující styky eskopolské asi od Ferdinanda I. až do

XVIII. stol. Došed k dob Stanislava Augusta, posled-

ního krále polského, zabral se však do takových po-

drobností, že záhy ztratil se v nich nejen vlastní úkol

lánku, ale posléze i jeho ukonení. Prvým rozdlením

Polsky r. 1773 lánek náhle perván, beze vší applikace

na slovanskou vzájemnost.

Velý, ideální slovanoíil, hlasatel slovanské vzá-

jemnosti v duchu ,blahoestného pvce Slávy Dcery',

jehož se výslovn dovolává, hlásí se tudíž i z této

zajímavé rozpravy, jež zárove jest vrným zrcadlem

Koubka spisovatele. Ale slavistou ve smyslu Do-

brovského a Safaíkov Koubek není ani v tomto lánku,

ani v žádném jiném. Tžká výtka redakce Obzoru

v dodatku k panegyrickému nekrologu Vodikovu

(1855, str. 27), že Koubek, ,jsa po mnoho let veejným

uitelem literatury eské, nepispíval pece patrn k osv-

tlení jakékoliv temné stránky v jazyku nebo djinách

písemnictví našeho', byla tudíž úpln oprávnna. Rov-
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nž jest samozejmo, že tento stín vlastních prací

Koubkových, ustrnuvších na dilettantském stanovisku

haliských pokus, zasahuje také jeho pednášky. Vor-

líek výslovn poznamenal (v SS. IV, 155), že Koubek

pednášel tím zpsobem, jak psal ve ,Slov o Pansla-

vismu'.

IV.

Koubek básník.

Týž ustrnulý konservatism a nedostatek vývoje jest

také charakteristickým znakem Koubka básníka. Z-
stává dsledn vren prvým svým vzorm: vlastenecko-

slovanské a ethické didaktice Kollárov a satie v duchu

Celakovského a jeho žáka Langra. Nové prostedí, nové

pomry životní a nový úad nezstávají ovšem bez

vliv; ale vlivy ty podstaty didaktiky Koubkovy ne-

mní, nýbrž ji pouze modifikují a asto sesilují.

Jmenovit professura mla na vývoj Koubkovy

poesie vHv patrn nepíznivý.

S jejími starostmi i pracemi souvisí, jak Koubek

výslovn piznal, dlouhé mlení po návratu do vlasti. Až

po rok 1844 krom nkolika píležitostných básní ne-

publikoval nic. Významné poátky ,Hrobv' a ,Bás-

níkovy cesty do pekel', spadající sem, zstaly na celé

desítiletí nedopracovány.

Ale nejen na rozsah, také na obsah Koubkovy

poesie professura mla vliv nepíznivý. Mezi básnmi

jeho objevuje se mnoho verš píležitostných; z dopis

Koubkových Hankovi patrno, že Koubek pokládal je

za ást svých povinností úedních. Ze tmito úedními

motivy a tendencemi básník zpravidla zatlaen, jest
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zejmo; vtšina takových verš jest, jako asto bývá,

poeticky bezvýznamná.

Ješt astji než úedník dusil Koubka básníka

Koubek uitel. Deklamujícím didaktikem Koubek byl

vždy; od té chvíle, co stal se professorem, didaktika jeho

stupuje se asto v iré mentorování, zajímavé jen my-

šlenkami a tendencí, ale bez poetické velosti a síly.

tená co chvíli nemže se zbaviti dojmu, že slyší ho-

vorného professora, pouujícího s kathedry posluchae.

Význaným dokladem toho jest elegie ,Zíceniny
Z v í k o v s k é', psaná na Orlíku pro Karla mladšího kní-

žete ze Schwarzenberga (v Kvt. 1844 a v 2. vyd. Jung-

mannovy Slovesnosti). Báse souvisí tudíž s uitelskou

inností Koubkovou v dom Schv^arzenberském a jest

jakousi veršovanou vlasteneckohistorickou lekcí k po-

vzbuzení knížete, aby ,vren zstal zvukm slovanským

a vlasti'. K tomu cíli míí popis zícenin i historické

vzpomínky ve stízlivém slohu ,Mee a kalicha', z nhož
vzato i motto, a posléze výklad znamení na žulových

kamenech ve vži, asi hlavní úel básn.

Pramen výstrah a rad, jež básník odtud vyítá, jest

patrný: jest to opt ohlas myšlenek Kollárových, ale

bez úchvatné síly a zapalujícího ohn lepších verš

jeho. Jak málo poesie jest v této elegii, vidíme nejlépe,

srovnáme-li ji s Byronovou ,Elegií na Newstead-

Abbey', jež snad byla Koubkovi vzdáleným a ovšem

nedostiženým vzorem.

Byronv vzor, ale opt daleko nedostižený, tušíme

také ve zlomku ,Vy klada znak panských. I. Mi-

nulost', jenž obsahem i formou, podntem i tendencí

i dobou vzniku zejm se hlásí ke ,Zíceninám Zvíkov-

ským'. Také tento zlomek vnován Karlovi knížeti ze

Literatura eská devatenáctého století. HL/l. jg
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Schwarzenberga, aby uil se ze cností pedk a zstal

vlastencem. Tendence tato jest nejzajímavjší, nejzá-

služnjší stránkou skladby, básnicky slabé. A Koubek
tlumoí symbolický smysl znak na Orlíku, i líí do-

brodružnou cestu Lva z Rožmitála po západní Evrop,

vzpomíná episod z domácích i cizích djin (o Cidovi,

o Petrarkovi a jeho Laue), vždy zstává stízlivým,

chladným, ueným, asto nudným kronikáem a men-

torem. Z Childe Harolda, jenž Koubkovi patrn tanul

na mysli, jen cestopisná forma mla vliv; nádherná

poesie jeho, velost citu i filosofická hloubka zstala

bez ohlasu. Ani jediný pírodní obraz neosvžuje sucho-

párný referát, upomínající spíše na piznaný pramen

Koubkv, Jos. Edm. Horkého nmecký peklad eského

cestopisu, sepsaného Šaškem z Mezihoí z družiny Lvovy.

Nelze tudíž mnoho želeti, že básník nepokraoval v po-

dobném oslavování nejslavnjších muž eských, jak

bylo jeho úmyslem. (SS. I, 74.)

Vlastenecká tendence a didaktika jest také vý-

znaným živlem obšírné píležitostné skladby ,D í k u-

inní císai Ferdinandovi I. za dar sochy
Cyrillaa Methodje do chrámu Týnského'
(1847). Ze ty souvislých básní, psaných ve stáncích,

pouze prvá (Me a Evangelium) a druhá (Pro-

roctví Methodiovo) povznáší se nad nízkou úrove

skladby loyáln píležitostné ideov hlubším pojetím

slovanského pravku, cyrillismu a djin eských. Ze

i tam Koubek šel za vzorem Kollárovým, patrno již

prvým pohledem.

Svžejší básnickou oasou v suchopáru vlasteneckých

deklamací a snad nejpropracovanjší básní Koubkovou

a spolu vzácným dokladem epiky, ovšem s nezbytnou
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písadou didaktiky a satiry, jest báse ,Rokoko. Jak
osm desátidevítil etý pan polesný Doupnák
vypravuje na štdrý veer svým vnukm
a p ravnuk m, vn ukám a pravn ukám o svých

bývalých asech' (1847).

Základní myšlenka této zajímavé skladby není tuŠím

Koubkova. Pejata bezpochyby s nkterými podrob-

nostmi z povídky jVojtch Bobowský' od Jaszowského

(peložené v Cechoslavu 1830, I, tudíž v literárním

orgánu družiny, k níž Koubek patil, který byl i mezi

spolupracovníky jeho), jejímž jádrem jest vypravování

osmdesátiletého starce v kruhu rodinném u krbu o pí-

hodách z mladosti, zvlášt o vojn, romantické lásce

k Fatim, o satku s ní, proplétané vzpomínkami a

úvahami vlasteneckými, zbožnými a p.

Ale do cizí formy Koubek zpracoval látku v pod-

stat novou, vybranou ze skuteného eského života,

a z rzných dob, míst a osob (Obzor 1855, str. 24).

Tak pi pann Dorot ml prý na mysli matku, pro

vojenské vzpomínky a episody bylo mu pramenem vy-

pravování starého vysloužilce, jehož historii o Laudo-

novi Koubek student asto slýchal, a zajisté i polesný

Doupnák kreslen v celku podle reálního vzoru. Tímto

podkladem skutenosti pi vtšin charakter a situací

i hovorným, charakteristickým, jemným humorem pro-

vanutým vypravováním starce o životních osudech a

starých zlatých asech eského rokoka s pudrovanou

parukou, ale se srdcem tím upímnjším, jež v duši jeho

splynuly v jedno se sladkými vzpomínkami na mládí

a jejichž elegický tón tak pkn prohlouben tklivou

náladou a poesií vánoní noci, tém nutkající ke vzpo-

mínkám, skladba v obsahu, form i v jazyce nabývá

19*



260 SATIRA jSYLVESTROVA NOC'.

svží Životnosti, tepla, pravdy, básnické síly i zajíma-

vosti, jinde v básních Koubkových velmi vzácné.

Pes to ani v této idylle Koubek nedovedl všude

zapíti své subjektivnosti a pímé, neepické didaktiky.

Na mnohých místech proráží a trhá epickou nit, bás-

nickou illusi, idyllickou náladu, pozmujíc ,štdro-

veerní idyllu', zamýšlenou tuším v duchu Mickiewi-

czova ,Pana Tadeusza', v tendenní satiru a didaktiku,

jež pevládá jmenovit v ,epilogu a kommentáru' skladby,

pro komposici její tak rušivém, ale osvtné, sociální —
v duchu doby, jež lid vidla hlavn v rolnictvu — a

zvlášt vlastenecké tendence básníkovy dobe osvt-

lujícím.

Tmito tendencemi Koubkova idylla hlásí se zejm
do rámce ostatní jeho didaktiky a tvoí zárove pechod

k jeho satirám ,Sylvestr o va noc' a ,Snm ženský'.

Vzorem Koubka satirika byl patrn Celakovský
a jeho žák v satie, Jaroslav Langer. K Langrovu

,Kocourkovu' výslovn se hlásí ,Kocourkovský pre-

miant' v ,Sylvestrov noci', pevaha satiry literární a

ženské a ovšem i rozvleklá, pi vší stízlivosti fanta-

stická forma, zpsob satiry jen povrchu lehtající, obecné,

bezejmenné, abstraktní, tak rozdílné od konkrétní, úsené,

hluboké, žíravé satiry Havlíkovy. S Langrovými sati-

rami satiry Koubkovy sdílejí také spolený osud: rychle

vybledly a propadly zapomenutí. Souasníky bavil obsah,

nám obsah zastaral, zatemnil se, a umní jest v nich

málo, tím mén poesie; nemnohý vtip ztrácí se v roz-

plizlém chaosu suchopárného mentorování, bez dje,

bez charakteristiky a bez pointy.

Prvým pohledem postehujeme vady tyto v ,Syl-

vestrov noci' (ve Vele 1846). Dje báse skoro
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nemá: zástupci rzných stavv o Sylvestru vyítají

chvalné i hanlivé vlastnosti roku, jenž se koní. Do ta-

kové formy vlíti trochu života jest tžko a Koubkovi

tím mén se to podailo. Mechanicky a suchopárn za-

chycuje ve vypuklém zrcadle mdlé satiry nebo pouhé

komiky temné a smšné stránky eské literatury a lite-

rát (spory jazykové se Slováky, nechutné hádky pravo-

pisné ,velkých kakograf', smšné honoráe básník,

komický bombast hyperromantiky, pravopisné slabosti

eských spisovatel, plané, bezmyšlenkové rýmovaky
a vlastenecké klinkání, zištnost básník píležitostných,

bezduchost recensent všeho tupitel a p.), híchy ná-

rodní i sociální (laciné vlastenení pi piv, prosp-

cháství, módní filosofii nmeckou, bezcitnost advokát,

nehumánnost vrchností a vrchnostenských karabá-

ník atd.).

Úmysln opomenut jeden vdný druh satiry, tolik

tehdy oblíbený i v jiných literaturách i u nás od dob

Hnvkovského a Lindových: satira na ženy, a to patrn

proto, že Koubek vnoval jí zvláštní skladbu, ,Snm
ženský' (1847). Formou dosti upomíná na ,Sylvestrovu

noc'. Jako tam shromáždní zástupci rzných stav vy-

pravovali své osudy za uplynulý rok, tak i zde snm
žen a dívek rokuje uprosted konvic s kávou, samovar
a sladkých likérv o emancipaci a kuje spiknutí proti

mužskému tyranství; aby vzpoura mla dobré vdkyn,
každá z pítomných žen má dokázati své rekovství prav-

divým vylíením svých milostných dobrodružství a zku-

šeností. Tím aspo nkterá místa skladby nabývají

více dje a individuální charakteristiky, než bylo v ,Syl-

vestrov noci', a také více svžesti a psobivosti: tak

na p. pikantní vypravování záletné milostpaní o man-
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želském utrpení se starým baronem a o ,nevinné' lásce

její k líbeznému hulánovi; smšnohrdinská historie ,me-

lodramy' (od mela!) jiné enice, emancipované tením
Balzaca, Eug. Sue, Alf. Karra, Paula de Koka a zvlášt

Dudevantky, .královny všech paní'; ironické vypravo-

vání staré panny, jež horuje pouze pro lásku a nená-

vidí pouta manželství.

Nejen odpor proti ženské emancipaci, pro Koubka
od haliských zkušeností tak charakteristický, ale také

dobrá znalost povahy ženské a všech jejích slabostí

i slabstek proniká z této satiry sice jen lehké, škád-

livé, obecné, ale aspo místy dosti vtipné. Že vzorem

jejím byl Langer, patrno z obsahu i fantastické formy

(básník v podob mouchy dostal se do shromáždní;

arodjná rže atd.), ale výslovn vzpomenuto i ,básn,

jejíž rekyn je Vlasta', t. j. Hnvkovského Dvína, a

slena Vlastenka deklamuje nezbytné pro Koubka verše

Kollárovy.
*

Zvláštní skupinu mezi Koubkovými výtvory tvoí

vtší básn: ,Hroby básník slovanských', ,Ti
sestry', ,Krotké znlky', ,Básníkova cesta do
pekel'. Pedstavují poslední, nejvýznamnjší fasi v jeho

básnickém vývoji. Sám Koubek nejvíce si na nich za-

kládal (Obzor 1855, str. 25); souasníci, kteí je znali

z ústních zpráv, i pozdjší kritikové vyhlašovali je za

vrchol jeho poesie. Jsou opravdu dovršením jejím, ale

nikoliv jako celky významem básnickým, nýbrž svými

podnty, obsahem i tendencemi. Koubek didaktik a sa-

tirik vyslovil se tu tak pln jako nikde. Všecky svtlé

stránky, ale také všecky stíny jeho tendenní Musy
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V tchto nejrozsáhlejších skladbách z posledních let

jeho života vynikají nejmarkantnji.

Významné jsou pedevším podnty tchtoj^skladeb.

Ze všech slyšíme ohlas velikých bouí, jež zmítaly bás-

níkem i národem za posledních let Koubkova života,

jmenovit od památného roku 1848.

NÁHROBEK J. P. KOUBKA V BLATNÉ.
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Byly to pedevším néjaké osobní, intimní strasti,

nám nedosti známé. Ale že až do duŠe Koubkem
otásly a otrávily poslední léta jeho života, vysvítá ze

zprávy Vorlíkovy o Koubkov ,duševní zkormouce-

nosti' na sklonku života (v Obzoru 1855, str. 25), z ele-

gických vzpomínek básníkových na bývalé štstí a

zvlášt z nkolika verš, kde naráží na své utrpení:

Ba ten samý erv, jenž tebe

Odal pátelm tvým, druhu milý!

Srdce moje zžírá, krev mi stebc,

Já pak tuším, že se v brzké chvíli

Do hrobu má bujná hlava schýlí ....

(Epilog k básni na elakovského v ,Hrobech

básník slovanských'.)

Jaký erv to hlodal v duši básníkov, tajemn na-

povídá Vorlíek (v Obzoru 1855, str. 25). Více svtla

na tyto trapné intimní tajnosti Koubkovy vrhá zpráva

Fricova o ,neurovnaných domácích pomrech' Koub-

kových (Pamti IV, 369), s nimiž snad njak souvisí

pozdní jeho satek s Františkou Bindrovou (v íjnu

1854), a pak zprávy o plicní chorob, která nkolik

let svírala Koubka a po tžkém utrpení sklátila jej

v pedasný hrob 28. prosince 1854 v rodišti, kam
pišel hledat úlevy.

K tmto utrpením intimním pidružily se záhy ne-

píjemnosti literární. Tžké výtky dolehly v posledních

letech na všecku innost Koubkovu. Nesplnil — to byl

asi obsah jejich — velikých nadjí, jež kladeny do jeho

vlastenecké horlivosti, talentu, vdní, nevytvoiv po-

tud ani jediného velikého díla básnického ani vdeckého.

Výtky takové rozrušovaly Koubka tím více, že v sv-

domí svém uznával jejich oprávnnost a svou vinu.
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Jak tžce Koubek tím byl doten, vyciujeme z jeho

básní, kde reaguje na tyto stesky a brání se proti nim,

na p. v prvém i druhém pedzpvu ,Hrob básník

slovanských', v apologii Máchov a j., kde naráží na

,mistry se smšným hnvem', na ,pokrytství, lež a závis,

na ,hloupou chválu', na ,prodajné tleskae', na ,sprosfáky

zpupné svou hrubostí' atd.

Pouze trpkými zkušenostmi literárními a osobními

nelze však vyložiti Koubkovu pohrdavou nechut k sou-

asné spolenosti, jež tu zárove proráží, tím mén, že

obdobné stesky nacházíme v té dob také jinde v eské
poesii, na p. u Máchy, Nebeského a j. Píiny její byly

obecnjší a tkvly hloubji, totiž v pomrech veejných

a politických, v dusivém absolutismu, jenž od druhé

tvrti XIX. století plnil atmosféru evropskou a zvlášt

eskou.

Ze v tom dusném ovzduší i Koubkovi bývalo ne-

volno, snadno si domyslíme, vzpomeneme-li na jeho

báse ,Bh asu', kde s enthusiasmem tak ohnivým

vítal a vštil novou zlatou dobu lidstva, dobu pokroku,

osvty, svobody. Vštba jeho vyznla na prázdno pro

celá dv desítiletí. Ale tmto ideálm mládí, práv jako

vlastenectví a slovanství, Koubek zstal vren a zejm
i ,do prhledných obálek zaobalené' hlásal je jako

uitel, spisovatel i básník.

Smýšlení takové sblížilo roku 1846 Koubka i s Hav-

líkem. Podle jednoho Hstu Havlíkova (Quis, Korre-

spondence K. Havlíka, str. 300) Koubek r, 1846 vy-

jednával s Havlíkem o založení a spolené vydávání

,ueného kritického asopisu'. Plán tento, motivovaný

jednak Koubkovou nespokojeností s tehdejší kamarád-
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skou kritikou eskou, proti níž asto míí jeho verše

i prosa, a jednak proslulou recensí Havlíkovou Tylova

,Posledního echa' (1845), jež se Koubkovi patrn velmi

líbila — reminiscence z ní ozývají se ješt v ,Hrobech

básník slovanských' — zstal sice, jako tak mnohý

slibný plán Koubkv, nesplnn, ale pátelské styky

Koubkovy s Havlíkem tím neseslábly. Od poátku

r. 1847 Koubek s Nebeským a Klácelem jest veejným

spolupracovníkem Havlíkových ,Pražských Novin' a

jejich literární pílohy ,eské Vely', kam pispl jednak

básnmi (,Snm ženský', ,Rokoko' a j.), jednak pro-

saickými lánky (,Slovo o Panslavismu').

Havlíkovým pítelem, ctitelem a spolupracovníkem

Koubek zstal také r. 1848. Vedle píspvk v Národ-

ních Novinách, a velice ídkých a jen píležitostných,

svdí o tom jmenovit Koubkv hst, psaný Havlíkovi

z Blatné 29. dubna 1848 (v es. Museu), v nmž Hav-

líka nazývá ,drahým pítelem', podpisuje se jako ,nej-

oddanjší ctitel', chválí ,ádné a moudré redigování

Novin'.

Již z národních i politických názor Koubkových,

jak projevovaly se v jeho uitelské innosti i ve spi-

sech, ze styk s Havlíkem a z úasti na žurnalistické

psobnosti jeho lze si domysliti, jak asi Koubek uvítal

rok 1848, v nmž ,skvlé slunce svobody vzešlo nad

národy' (SS. 1, 181), a jaké smýšlení projevoval v kri-

tických tch dnech. Ale máme o tom také svdectví

pímá a dosti podrobná, a Koubek veejné politické

innosti patrn se stranil. Ani ve Výboru národním,

jehož byl lenem, ani v pípravách k Slovanskému

sjezdu a pi sjezdu samém — krom úvodní ei —
ani v íšském snme vídeském a pak kromížském.
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kde zastupoval okres písecký, nevystupuje innost jeho

nikterak v popedí. A v Národních Novinách HavHko-
vých jsou pouze dva píležitostné píspvky, podepsané

Koubkem: ,Vyznání víry politické snmov-
níka Vídeského. Dopis k velectným p. volim
v okrsku Píseckém' (Nár. Nov. 1848, . 140, 22. záí),

a Re, promluvená pi zahájení Slovanského sjezdu

(t. 1848, . 51, 4. ervna). Ale práv tyto dva láneky
spolu se sympathiemi studentstva strany

J. V. Fricovy

nám vrn charakterisují národn slovanské a politické

smýšlení Koubkovo v této kritické chvíli.

Ve velikých událostech doby Koubek, eník na

Slovanském sjezdu, spatuje splnní svých dávných

tužeb, píchod svobody a osvty. Na Slovanech jest

nyní, aby dokázali svtu, že jsou po boku Román
a Germán tetím hlavním živlem evropského lov-
enstva, že dovedou, nehrozíce se žádného nebezpeí,

svobodu a osvtu rozšiovati dále a podnášeti výše.

K velikému tomu úkolu nestaí však úzká, mdlá vzá-

jemnost literární, pstná potud jen malými slovan-

skými národy^ Cechy, Slováky, Illyry, nevšímaná však

od Rus a Polák. ,Tato nevšímavost pestane ped slun-

cem svobody a pestati musí u všech Slovan, jimžto

blaho a spása celku na srdci leží'. Ale nejen slovanská

vzájemnost, také sama svoboda se obrodí, prohloubí

zasažením Slovanstva. Jelikož svoboda bez národství,

t. j. bez národního povdomí, jest jenom exotickou

bylinou v kraji cizím, nutno pojem svobody rozšíiti

i na národnost: národnost a svoboda na základ slo-

vanské svornosti, jednoty a lásky musí býti naším nej-

svtjším heslem. A stejn nutno svobodu rozšíiti na

venek v národní snášelivost, jež nechce panovati ná-
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rodm cizím, rovn sob vážíc každikého svobodství,

ovšem i svého, kdyby na n mlo býti sáhnuto . . .

Koubkovo nadšení pro slovanskou vzájemnost

v duchu KoUárovy humanity, ale zárove také mužné

úsilí o pokrok, osvtu, svobodu dobe jest charakteri-

sováno eí touto, z níž spolu jest zejmo, že Koubek

jako politik hlásil se k pravému kídlu eských politik,

repraesentovanému Palackým a Havlíkem.

Výslovné doznání toho obsahuje ,Vy znání po-

litické víry'. Svým starým ideálm: vlastenectví, slo-

vanství, pokroku, osvt a svobod Koubek i zde z-
stává vren, ale zárove tuším již také znáti dsledky

svatodušních bouí, násilného rozehnání Slovanského

sjezdu a prvních pedzvstí reakce. Toho vroucího po-

litického slovanství, jež tak smle znlo z ei na Slo-

vanském sjezdu, ve ,Vyznání' již není. Koubkv poli-

tický program jest tu mnohem skromnjší, užší, ale

reálnjší, obmezuje se hlavn na hájení práv a svobod

svých krajan voli. Že také tento užší program šel

Koubkovi ze srdce, patrno z mnohých míst jeho básní,

kde se jeví stejn mužem z lidu (= rolnictvo), jeho

pítelem a obhájcem proti panské svévoli a pedsudkm
(na p. v ,Rokoku'), a také z jeho listu Havlíkovi

z 29. dubna 1848, svdícího, že Koubek v tomto smy-

slu osobn psobil na Písecku.

Majíce na pamti tyto názory a snahy Koubkovy,

pochopíme pak snadno, jak na Koubka psobila reakce

politická i národní, jež již r. 1849 tak tžce dolehla

na eský národ. Byl jí roztrpen v nejhlubším nitru.

A jen skrovn a více passivn úastnil se politického

ruchu, neušel pozornosti vládnoucích kruh a byl proto

pln obav osobních i existenních. S kathedry netroufal
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si prý již pronésti velejšího slova, boje se vlastního

stínu, ba i v posluchaích vidl samé špehy (Fric, Pam.

IV, 363 a 369).

Pipotme k tomu hluboké zklamání vlastence,

Slovana, horlitele pro svobodu, pokrok, osvtu; ubohé

pomry a lidi, jaké zpravidla v záptí má reakce a systém

policejní, a pak pochopíme, kam elí narážky posledních

Koubkových básní na ,hustou chmuru', jež nad námi

se rozprostela (báse o Celakovském v ,Hrobech'), na

dobu plnou mrazu, otrlosti, malátnosti, na ,malomocné,

nedosplé vnuky velkých pedk' (v druhém pedzpvu
,Hrob básník slovanských'), na ,syny hluché a zimo-

mivé, málo blaha vlasti chtivé' (t.), na ,chlapskou zb,
která mrskající líbá metlu' . . .

Z této pdy, v tomto ovzduší osobních i národ-

ních pohrom a politické reakce vyrostly poslední ve-

liké skladby Koubkovy. Tím podmínna pedem ele-

gická a satirická povaha jejich. Bída pítomnosti plní

duši básníkovu žalem, jenž pudí jej na ,hbitov eské
slávy,' k elegickým vzpomínkám na ideály a druhy

mládí.

Táž bída pítomnosti budí však v básníku také

hnv; jejž vylévá v satie. ,Bystrý duch, obsáhlé vzd-
lání, horoucí láska k stísnné vlasti a národní volnosti

uinily z Koubka prvního eského satyrika'.
(J.

Neruda

v Obrazech Života 1859, str. 359 si.)

Z téhož prostedí rodí se také nové veliké cíle a

úkoly, jež básník vytýká své poesii: má býti, jak op-
tovn a výslovn pipomíná, zpovdí a obranou vla-

stence i básníka proti výtkám pátel i nepátel, štítem

proti ránám osudu, lékem proti neduhm vlastním i ná-

rodním — ,nezabudkou trudolénou' jmenuje básník
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,Hroby' — avšak také buditelkou a hlasatelkou nových

nadjí, lepší budoucnosti národní, politické, básnické.

Myšlenka ,Hrob básník slovanských' a za-

jisté i nkteré poátky (ást o Máchovi) vznikly dosti

záhy (ped r. 1842). Vtšina básn, jmenovit celé od-

dlení druhé, spadá však teprve do poátku let pade-

sátých, za smrt Lenauovu (v srpnu 1850), KoUárovu

(v lednu 1852) a elakovského (v srpnu 1852). Koubek

patrn po letech k dílu se vracel, doploval je, rozši-

oval, mnil jednotlivosti i celkový plán. Již tento zdlou-

havý, perývaný zpsob tvoení zanechal ve skladb

patrné stopy a dsledky (záhadné dva pedzpvy, n-
které nedslednosti v osnov atd).

Podle oblíbeného svého vzoru, Kollárovy ,Slávy

Dcery', Koubek oznail svou skladbu jako báse ly-

ricko-epickou. Ale lyriky i epiky a vbec svží poesie

jest v ní málo, velmi málo; z valné vtšiny vyplnna

stízlivou, chladnou didaktikou, tím suchopárnjší, ím
jest hovornjší. Zásada: ,Non multa, sed multum, sa-

pientibus pauca', zstala jen mottem, do básn samé

nepronikla.

Básnicky zcela bezvýznamné jsou etné, rozvláné,

asto temné a nesouvislé pedzpvy, epilogy a apo-

logie, a biograficky a historicky jsou zajímavé.

A rovnž v básni samé jen málokde chytí nás

velejší, procítnjší, ohnivjší místo. Sem patí nkteré

verše z vchodu básn. Hbitov o dušikách. A
i sem vneseno mnoho chladného, kazatelského morali-

sování, jest to pece scéna aspo procítná a dobe
motivuje myšlenky a touhu básníkovu po jiném, vyšším
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svt i vzpomínky jeho na druhy mládí, kteí tam bás-

níka pedešli.

V ásti další, význan nadepsané Sen, zjevují

se tito druhové, Poláci Dunin^ Magnuszewski, Rusové

Bestužev -Marlmský ^ Puškin, Lermontov, v prvodu ,dvy
plné vnady, kdysi družky blahých chvil básníkových

v rovinách naddnstranských'. Koubek tudíž patrn opt
napodobí Kollára a zejména poslední dva zpvy ,Slávy

Dcery'.

Významnjší obsahem i tendencí jest oddíl tetí.

Ústy dvy prvodkyn básník pronáší tu velou obranu

kaceovaného pvce ,Máje', tím velejší, že Koubek
v Máchovi hájí svobody básnického genia vbec a pa-

trn také sebe.

Apologie Koubkova týká se Máchy básníka, lo-

vka i vlastence. Mácha byl veliký, ryzí básník, ,jehož

jasnohledná zetelnice, svtlem vštích duch oslonná,

dále sahala jest za hranice, které starých soustav chránil

kruh'. Jeho poesie — Koubek má na mysli hlavn

,Mái' — unášela pes hory, skály, hluboká bahna na

neznámou druhm výšinu, s níž krásné se otvíraly vy-

hlídky. Této smlé snahy, jíž Mácha povýšil své druhy,

jíž vytkl nové vysoké mety eské poesii, i básní, by
nebyly než slibem do budoucnosti, Koubek hájí proti

,mistrm se smšným hnvem', proti ,pokrytcm', kteí

zaneveli na básníka, že jimi pohrdal, proti lži a závisti,

jež metaly na poskvrnu . . .

Se stejnou velostí Koubek obhajuje také Máchu

lovka a vlastence. Velkou láskou k lidu pivodil si

smrt, vlast miloval co matku drahou, byl hlubokého

citu, ani tupení ani neštstí nedovedlo zlomiti síly jeho

ducha; pohrdal hloupou chválou, cht býti radji v pla-
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chosti svobodné terem hnvu. Ovšem nebyl bez viny.

S myslí smlou zabral se do skeptických peludfi, s duší

v lásce velou ve své lásce nebyl bez bludu . . . Ale

vinu tu sám smíil vlastním utrpením a tragickou smrtí

ve chvíli, ,když mladosti jeho kvt nadjí všech ztrácel

romantiku'.

Jen apologií Máchovou, dobe naznaující, jak asi

Koubek mluvil o Máchovi s kathedry, skladba Koub-

kova jest zajímavá; básnicky její suchopárná, rozvleklá

didaktika nepsobí, tím mén, že Koubek nkterými

exkursy, na p. nevhodnou úvahou o manželství a do-

datkem, vybízejícím k uctní památky Máchovy po-

mníkem, jenž ovšem pkn sluší piet jeho, osnovu

básn, jednotnost nálady a illusi tuze porušil.

Pouze látkou a tendencí, nikoliv básnickou silou,

zajímá také druhé oddlení ,Hrob', obsahující Zje-

vení básník Jana Kollára, Frant. Lad. Cela-

kovského (ajos. Kras. Chmelenského).
Koubkv kollárism dostupuje tu vrcholu. Kollá-

rovská jest Dcera Slávy, jak nyní básník zve svou

prvodkyni, Kollárovské jsou rajské luhy, hostící duchy

eských pvc, kteí básníka i Dceru Slávy vítají la-

hodnou mateštinou, zvanou od nebešan ,duchaplnou

eí vštích duch'; z Kollára posléze vybrány, namnoze

jako doslovné citáty, také rady a výstrahy, jež ,Dcery

Slávy vštec vyvolený' z íše vné Pravdy a Svobody

vzkazuje národu a Slovanstvu: vzájemnou lásku, ná-

rodní snášelivost, mravní sílu a osvtné úsilí, nikoliv

hrubé násilí, inorodou péi o národnost, sociální po-

vznesení lidu, neohroženou dvru v lepší budoucnost,

v niž pevn ví, úctu k Bohu — ale bez nízkého sva-

touškování —r a k sv. Písmu, nejdražšímu našich otc
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jmní, jež uchrání nás ped vtipem mudrákv a blou-

zením neznaboh . . .

Ale v jedné vci, pro báse nejdležitjší, Koubek
nedovedl napodobiti svého vzoru a tím zjevení Kollá-

rovo zkreslil a dojem jeho zniil: v poetické síle. Místo

velého básníka, úchvatného eníka, jakým byl živý,

skutený KoUár aspo v nejlepších znlkách ,Slávy

Dcery', Kollár Koubkv jest stízlivým deklamátorem,

suchopárným mentorem, tím nudnjším, že výklady

jeho jsou tak povídavé, rozvleklé.

Z celého zjevení Kollárova zbývá tudíž pouze zají-

mavá tendence, patrn hlavní vc i pro Koubka: jako

zamlklé poesii eské stavl ped oi básnický odkaz

Máchv, tak národní a slovanské vdomí, stísnné, za-

strašené rozehnáním Slovanského sjezdu a reakcí, snažil

se povznésti vidinou básníka vlastenectví a slovanství

par excellence, KoUára.

Ješt slabší jest zjevení Celakovského, psané

patrn brzy po jeho smrti. Dobe charakterisuje Koub-

kovu pietu k pvci ,slovanství a národovosti' i ku píteli

ale básnicky jest mdlé, ehož Koubek si byl vdom.
Ani myšlenkov nerovná se tento oddíl básn, prosy-

cený hojnými citáty zvlášt z epigram Celakovského,

zjevení Kollárovu, již proto, že básník ,vyšší zjevení a

vzkázání' odložil na jinou dobu.

'

Cyklus ,Hrob' Koubek uzavel Tryznou zadusí
básníkovu, básní na smrt Mikuláše Lenaua,
vnovanou pátelm Dru Jos. Cajkovi, Dru Karlu Vod-

1 Tato ást ,Hrob', obsahující zjevení Kollárovo a Cela-

kovského, byla Koubkem uveejnna v Lumíru 1852 (a odtud

ve zvláštním otisku) a dala Havlíkovi podnt k nepíznivému

posudku v list Palackému z 26. íjna 1852.

Literatura eská devatenáctého století. III/i. OQ
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vákovi a V. Nebeskému, ,vroucím ctitelm Lenauovým,

(otištna v ,Kvtech' 1850). Dodatek ten nepiléhá sice

k názvu ,Hrob básník slovanských', ale k tendenci jejich

dobe se hodí tato velá, ze srdce jdoucí oslava poesie

Lenauovy, jež ,budila vští bohatýry, rozncovala lásku a

hnv, svatou lásku ke cnosti a svtlu, lásku ke svobod,

svtla dcei, -hnv a válku proti chlapské zbi, která

mrskající líbá metlu'. Lenaua, jenž svým Zižkou a sym-

pathiemi k polským uprchlíkm stal se Slovanm tím

dražším a v nmž Koubek spatoval ideál básníka, stavl

jako Máchu za vzor zamlklé eské poesii, jeho poli-

tickými básnmi léiti chtl bídné pomry eské, po-

vznésti stísnné eské sebevdomí.

Zejmým pendantem k ,Hrobm básník slovan-

ských' jest zlomek básn ,Ti sestry' (1849), založené

na polské básni téhož názvu.

Opakuje se tu táž fantastická forma vidní a alle-

gorie, s tím pouze rozdílem, že místo básník Máchy,

Kollára, Celakovského zjevuje se zde a rady i výstrahy

dává staroslovanský král, a místo allegorické Slávy Dcery

vystupují ti sestry, Svarohovy device, Písn. Stejné neb

aspo píbuzné jsou i prameny pro myšlenkový obsah

obou skladeb. A básník vedle Kollára užil také Safaíka,

Maciejowského (a RK.), kreslen jeho obraz dávnovku

slovanského pohanstva zejm v duchu KoUárov, místy

i jeho verši.

S ,Hroby' pojí ,Ti sestry' posléze i didaktika, ale

zde, asi vlivem pedlohy, epitjší a aspo místy sv-

žejší, i obsah projevující stejné tendence národn slo-

vanské, politické a literární. V králi bohatým a v králi

duchu prvým pohledem postihujeme kontrast, Koubkem
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po vzoru Kollárov tolikrát modifikovaný: kontrast mezi

výbojnou, hrubou, násilnickou povahou germánskou a

mírnou, mírumilovnou povahou slovanskou. Ve vštb
o píchodu tí dcer Svarohových, Písní, jež pinesou

spásu, svobodu a slávu Slovanstvu, strádajícímu a hy-

noucímu pod vládou mee, vtlena myšlenka o pe-

vaze zbraní duchovních nad hrubou, hmotnou silou,

Koubkem tolikráte národu vštpovaná zvlášt po r. 1848

a zde applikovaná na samu filosofii slovanských djin.

Ale applikace tato jen napovdna, básnicky neprove-

dena. Práv kde skladba slibovala býti nejzajímavjší

—
• zlomek koní. Na veliký, obtížný úkol ten Koubek

patrn si netroufal.

Již v Pedzpvu ,Hrob' Koubek, reaguje na radu

pítele ejky, aby užíval lék satirických, slibuje
,
proti

vadám a bludm, proti neúkojných vášní kiku, jenžto

rozmáhá se beze studu', ozvati se satirou.

Tento slib básník splnil ve dvou satirických sklad-

bách: v cyklu ,Krotké znlky ili Obrázky nej-

novjší literatury naší a jiných veselých

i
smutných vcí. Výatky z tajemných tení na

svtlo vydaných od Jánka Pravd o mluvy, svobod-

ného pána z Veršovic a na Veršovicích' (ukázky vyšly

v Lumíru 1853, celek v SS. II, str. 169 si.), a ve veli-

kém ,smšnohrdinském' epose ,Básníkova cesta do

pekel. Nové Jiíkovo vidní aneb Orfeus re-

divivus, to jest Zpvák a Euridika, ili Kra-

tochvilná historie, jak onen pohanský poet
pro svou milou manželku do pedpeklí ado
pekel pod zemí jest putoval, jaké tam ml
vidní i co se tam s ním dalo'.

20*
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Ob tyto satiry vyrostly z téže pdy, mají tytéž

tendence, jsou rubem téže snahy, které postehli jsme

v ,Hrobech' a ,Tech písních'. V tchto snažil se bás-

ník léiti bídu osobních i národních pomr pímou
didaktikou rad, výstrah, pouení, všteb, zjevení, v onch
užívá k témuž úelu žertu, posmchu, pranýe.

,Krotké znlky' projevují tuto píbuznost již po-

mrem svým ke Kollárovi. Tolik s ním souvisí, že sám

básník vydával je za parodie znlek Kollárových a proto

prý váhal dáti je do tisku, a vesms byly psány za

Kollárova života (SS. II, 233). Kollarism tento jeví se

ve znlkové form, v etných reminiscencích a para-

frasích verš Kollárových (ideji Celakovského) a po-

sléze v obsahu znlky prvé Stavitel a trakaníci.
K ,Hrobm' hlásí se zejm i myšlenkový obsah

a tendence ,Krotkých znlek'. Apologie básníka, spiso-

vatele, vlastence ozývá se z úvodu i nkterých znlek

(VII-XVI), jinde biováno falešné vlastenectví (XIX-XXI)

a kreslena bída našeho literátství, zvlášt poesie (III, IV),

XXI patrn tlumoí trpké zklamání a zkušenosti r. 1848.

Co výše bylo eeno o povaze satir Koubkových,

lze namnoze opakovati také o ,Krotkých znlkách.' Poután

epigramatickou formou znlky, básník jest tu sice úse-
njší, koncisnjší, ale bitké, žíravé, hluboké satiry Havlí-

kovy tu není, nýbrž^ jen obecný, anonymní, krotký

výsmch, asto mlká, stízlivá, neúinná didaktika, para-

frasující eklekticky cizí výroky a sentence: KoUárovy,

Celakovského, Schillerovy, Platenovy, pí. Staélové a j.

Jiného rázu jest druhá satira, ,Básníkova cesta
do pekel'. První zpv její vznikl již v 1. 1842 — 1844

a ukázka z nho otištna 1845 v Jungmannov ,Sloves-
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nosti' (,Básník a Musa'). Potom však skladba asi od-

ložena a teprve po r. 1848 pokraováno v ní podle

nového plánu, s titulem i prvním zpvem sotva souvi-

sícího (Quis ve Svt. knih. 1904, . 406, str. 15 si.). Již

1849 (v Národ. Nov. 16. srpna) ohlášeno brzké vy-

dání jjiíkova vidní'; pes to nevyšlo za života Koub-

kova, ba ani nedopracováno, a teprve v SS. otištno

veliké jeho torso, podruhé krititji Lad. Quisem ve Sv-
tové knihovn 1904 se zajímavým úvodem a poznámkami.

Jako v ,Hrobech básník slovanských' a ve ,Tech

sestrách' Koubek básnicky se pokusil vysloviti svj ná-

rodní, politický a kulturní program, tak v satie ,Básní-

kova cesta do pekel' podati chtl generální kritiku své

doby, k níž osudný nezdar prvého politického vystou-

pení národa r. 1848 tolik vybízel.

Jsa si vdom chudoby své invence, Koubek ohlížel

se po vzorech. Jako Langer, vzor Koubkv, svou ,Cestu

do Kocourkova' založil na známé povsti, tak Koubek
pro satiru svou vzal podklad, jak výslovn vyznává v dru-

hém titulu jejím, ze staré báje o Orfeovi, jak ji zpracoval

Ovidius. Vedle tohoto vzoru ozývají se však v kompo-

sici skladby také reminiscence z Dantovy ,Božské ko-

medie', z Vergilia, z Goethova ,Fausta', z eského ,Jií-

kova vidní' a ,Pekelného žaláe' jesuitského a j. Pes
veliké cíle, jež básník si vytknul, pes vzory, jež tanuly

mu na mysli, Koubkv plán velikého smšnohrdinského

eposu se ztroskotal. Ztroskotal se jednak vlastní vinou

básníka, jenž nedovedl podle plánu korriponovati, nýbrž

v pestávkách improvisoval, co chvíle pinesla do pera,

vinou jeho stízlivé, hovorné didaktiky, jež asto pechází

v nudný ,traktá, a posléze vinou prvých nekritických vy-

davatel.
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Nejšastnji pomrn zachycen tón smšnohrdin-

ského eposu ve zpvu prvním; jmenovit kde básník

paroduje staré báje, daí se mu verše dosti svží a ko-

mika jeho místy vyráží silou, upomínající na neodola-

telné, a ideov hlubší parodie Havlíkovy. Tak hned

poátek parodující vk Orfev, jeho bol nad smrtí

Eurydiky, prosbu za prvod Musy do íše stín, aby

odtud vyrval svou cho. Avšak záhy již epický proud

básn na dlouho perušují obšírné, vzdálené episody,

vyplnné namnoze temnými allegoriemi politických

pomrv a povah národv evropských (lstivá, sobecká

kukaka z Albionu; hebec z Polsky ocas maje uatý;

z Nmec tur a zubr hlavatý; z Cech beran tichošlápek

a bobr prmyslník, jenž lhostejn v dvojím živlu tyl

[satira na nenárodní prmyslníky]; z Turek velbloud

celý ušlý, na umení, takže ostrovid z Rus musil mu
ostrým pazourem pustiti žilou atd.), satirami na ženy,

na filosofy, zvlášt nmecké, na nenárodní školy, na

etiketu, na manželství, na recensenty, na hyperroman-

tiku atd. Tmito exkursy, z nichž svžejší, psobivjší

komikou vyniká jen parodie Ovidiovy básn o promn
nymfy Dafne ve strom a následující za ní scéna olymp-

ská, epická nit již v prvém zpvu, vypravujícím o cest

Orfea a Musy do pekla, stále se trhá. Ale jest tu aspo
snaha zachovati plán ,smšnohrdinského eposu\

Od zpvu druhého tato snaha pestává nadobro.

Místo jakéhokoliv epického dje skladba, patrn meze-

rovitá, fragmentární, skládá se pouze z nekonených, stro-

jených a suchopárných disputací, výklad, pouení e-

ditele vysokých škol pekelných, Mefistofela, jež zajímavé

jsou pouze myšlenkovým obsahem, nikoliv básnicky.

V chaosu rzných improvisací a variant, pi nichž není
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jasno, kterak souvisí s prvotním plánem a titulem, nevy-

znali se patrn ani vydavatelé, a tím mén se v nm
vyzná dnešní tená, pro nhož odlehlé narážky jsou

tím záhadnjší.

Zivotopisec Koubkv, historik nachází tu ovŠem

ledacos zajímavého, významného pro pochopení Koubka

básníka i lovka a jeho doby. Koubka básníka charak-

terisují ironické rady a výklady o básnické škole ecké
i ímské, o moderní romantice a byronismu.

Ironická chvála jejich, jakož i hana ,plativých ža-

lozpv nad šílenci v Pánu zesnulými' jest do jisté míry

klíem k porozumní didaktické elegie Koubkovy a jejích

snah i tendencí.

S téhož hlediska zajímavé jsou také asté satirické

narážky a karikatury na souasné ,patentové' recen-

senty a kritikáe a jmenovit obšírný traktát Mefistv

o kritice a kamaraderii. Nejen osobní hokosti

proti souasné kritice, jíž básník vytýká kamarádství,

obmezenost, bezduchost, nevraživost, úplatnost, ozývá

se z tchto výkladv, ale také, jako asto ve verších

i prose Koubkov (a ovšem i v plánu kritického aso-

pisu, jejž chtl vydávati s Havlíkem 1846), vážná snaha

o založení vyšší, svobodné, spravedlivé kritiky, jejíž ve-

liký úkol a význam ve vývoji literatury Koubek dobe
oceoval.

Koubkovo úsilí o jazykovou správnost, jíž tak pkn
se vyznaují jeho vlastní spisy, charakterisují Mefistovy

narážky na drsné verše, tesané ostím hrubé široiny

z mkké lípy jemné slovanštiny, jejichž nohy ochro-

mené dopadají zvukem nerythmickým, jimiž lad a vdk
slovanské ei mní se v pištící jek a skek. ,Metla,

proti níž se zdvihá boue, patila by na ty, kdož poty-
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kají se s mateštinou, nevdouce dáti sob rady, když

grammatickou klihovinou mají sklížiti dv eské sady.

A kdybych byl sv. Mikulášem, ztepal bych vás jako

otec dti, až byste se pkn seznámili aspo s giam-

matickým otenášem ei, v nížto jste se narodili, jížto

ráíte však neumti'.

Problém ješt hlubších, významnjších, všelidských

dotýká se zpv tetí. Mefistovým vypravováním o osudu

a povaze supplenta Bezejmenného (Quis tuší v nm Aug.

Smetanu), jenž na vysokých školách pekelných pednáší

kalobiotiku a optimismus, básník patrn chtl zachytiti

tragiku lidského života, tragiku snah a boj za práva

rozumu, za pravdu, svobodu, pokrok, osvtu proti po-

ve, pedsudku, zpátenictví, pokrytectví. . . Ale jako

asto u Koubka, a to práv pi vcech nejvýznamnjších,

i zde zstalo pi pouhé vli a sotva prvém rozbhu. tená
jen tžko dohaduje se, kam míí mezerovité, hledané,

nejasné vypravování o Bezejmenném, jakési personifi-

kaci antické skepse (Sokrates) a moderního pessimismu

(Byron, Lenau), i jeho divn romantických osudech.

Zpsobem pro Koubka význaným se koní tato

episoda: suchopárnou, abstraktní didaktikou o pomru
cnosti k osvt, o pvodu a podstat ducha, o pomru
lži a pravdy atd.

Stejn mezerovitý, nejasný a ješt suchopárnjší

jest zpv tvrtý, poslední beseda u Mefista, jenž ab-

straktn, široce a nudn vykládá tu o pravd a lži,

o jejich rovných právech, — pi tom satirické šlehy na

berlínské velkomluvné mistry a Berlín, ^ o lidské pi-

rozenosti a její lsti, podvodu, sobectví, pokrytství,

o pirozenosti vlastní, o své lásce k svobod, k svobod
pravdy i blud atd., vše s patrnou tendencí k eským
pomrm té doby, k níž hlásí se i stíny Tichošlap
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(vzor scény podal Dante), které básník líí ostrými,

drastickými, patrn zkušeností danými rysy a podle

vzor, jež v literárním okolí svém dobe znal.

Stejn ze zkušenosti vzatou a pro Koubka vlastence

význanou scénou torso skladby zakoneno. Orfeovi,

ptajícímu se po nejvtších zloincích, prvodí je zje-

vuje: ,Ped nedávném jakés plemeno, nevím, zda li

rodu lovího, bylo k nám do vazby vsazeno. Byli

jsou to bratí trojata, jež svou dobrou starou matku,

královnu vdovu, jež jim mnoho nastádala statku, vy-

hnali v tuhém mrazu z hradu otcovského a pojali cizí

náložnici za matku, lstivou nájemnici, kteráž je mla
k posmchu a v ošklivosti, nebo mla dosti vlastních

dítek' . . . Obrázek nedokreslen, pes to zejmo jest, že

v královn vdov allegorisován osud vlasti, a zrada na

otin spáchaná jeví se zloinem nejbídnjším, nelid-

ským. Tak i jBásníkova cesta do pekel' pes všecko

své kosmopolitství vyznívá tónem pro Koubka tolik

význaným: vlastenectvím v duchu Kollárov.

Podle zpráv vydavatel ,Sebraných spis' Koubek
mnoho si zakládal na ,Básníkov cest do pekel'. Jest

to opravdu dílo pozoruhodné, ale nikoliv svou básnickou

podstatou, nýbrž obsahem myšlenkovým. V obojím

ohledu jest význaným obrazem vší poesie Koubkovy:

poesie významných, velikých koncepcí, snah, ten-

dencí, jež však básnicky neprovedeny, leda chudou,

mdlou, chladnou, mentorsky suchopárnou didaktikou,

jež zastarala díve, než pišla pod tiskaský lis. Básník

Koubek patí dnes pouze historii. Tak budoucnost, od

níž Koubek oekával spravedlivý soud o svém život,

snahách a inech, nesplnila všech jeho nadjí: odepela

mu tpytnou gloriolu básníka, velikého básníka, ale tím

výše staví jeho význam historický^ literární.
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VÁCLAV BOLEMÍR NEBESKÝ.
Napsal Josef Hanuš.

. Veliký cíl Koubkv, rozšíiti tsný obzor poesie a

literatury eské na obzor evropský, obroditi ji nejmoder-

njšími a nejvtšími vzory, zvlášt polskými a nmeckými,

tanul také na mysli Nebeskému, básníku, kritikovi, pe-

kladateli i literárnímu historikovi. Ale v cestách a pro-

stedcích, k cíli volených, oba souasníci rozešli se tolik,

že prvým pohledem sotva postihujeme píbuznost jejich

snah.

Koubek básník horuje pro byronisty, Máchu, Mickie-

wicze, Lenaua, ale ve vlastních verších zstává vren
KoUárov didaktice a Celakovského i Langrov satie.

Nebeský básník horuje pro Kollára a Celakovského, ale

poesií svou pimyká se k Máchovi i Sabinovi a k je-

jich vzorm, nmecké romantice a nmecko-polskému

byronismu (Lenauovi, Heinovi, Mickiewiczovi). Nebeský

básník jest tudíž epigonem Máchovým, pebírá jeho ve-

liký odkaz, hájí ho proti kaceování pítomnosti, ucho-

vává, množí a dále vzdlává pro budoucnost, jež bude

pro míti lepší pochopení.

K takovému pochopení Nebeský zárove pipra-

vuje pdu jednak svými kritickými úvahami, jednak
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lánky a peklady z poesie svtové: z antického dramatu,

Shakespeara a Calderona, z novoecké a španlské poe-

sie národní. I v tom šel nejen za Máchovými vzory —
za romaniikou a byronismem — ale také v duchu Má-

chov, a Mácha nebyl kritikem, a za jeho cílem, usiluje

výslovn o rozšíení obzoru poesie eské, její obrození,

pokrok a zmodernisování ve smyslu evropském.

S tohoto povýšeného hlediska i literárn historická

innost Nebeského jeví se rozšíením a pokraováním

díla Máchova. S ním pojí ji vzory, nmetí romantikové

a jejich pokraovatelé, dále výsledky, prokazující, že

i staroeská poesie unášena byla proudy evropskými,

a posléze i methoda, jíž eská literární historie zejm
pošinuta do evropského vývoje mladé této vdy.

Slovem, Nebeský nejen jako básník, ale také jako

kritik, pekladatel a literární historik nastoupil a dále

razil ,dalekou cestu' nešastného pvce ,Máje', odkaz

jeho, pouze básnický, usiloval rozšíiti životní prací svou

na všecku eskou literaturu, ba na všecko obrodné

úsilí eské, a ukázav píbuznost jeho snah se snahami ve-

likých buditel ostatních, smíil jej s veejným mínním,

získal pro nové generace . . .

V tom tkví veliký význam Nebeského ve vývoji

naší literatury, význam vdn uznaný již
J. V. Fricem,

V. Hálkem a
J.

Nerudou, kteí Nebeského pokládali

také za pedchdce a otce moderní poesie eské.
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I.

Mládí, studie. ^

Na ,dalekou cestu' Máchovu Nebeský byl veden

pírodním prostedím, v nmž prožil své mládí, studiemi

a osobními styky i vlastní individualitou.

Výše bylo zmínno, jak mocn dojímala Máchu
divoká, bizarní romantika dolu kokoínského a hradu

uprosted se blajícího. A práv nad tímto dolem, na

samot Nový dvr zvané a sotva nkolik set krok
od hradu vzdálené, Nebeský narodil se 18. srpna 1818.

Náklonnost ke hloubání, jisté samotáství vyznauje po-

dnes rod Nebeských na Kokoínsku; tu zddil po otci,

šafái u nmecké knžny Ahremberkové, také syn a jí

i samotou domova již záhy váben byl do zamlklých

lesv a fantastických skal kokoínských, jež podnes

tolik svádjí k snní, a není tam již tak ticho a pusto,

jako bývalo za dob Máchových a Nebeského.

Náchylnost k samot, k snní i živená tím citlivost,

stupující se asem až v sentimentální roztklivní, ale

také láska ku pírod, tolik vyznaující poesii Nebeského,

etnými koeny tkví v tchto dojmech a pomrech dt-
ství a prvého mládí, a skály kokoínské jsou astji pí-

rodním rámcem jeho básní, na p. ,Protichdc'.

Nemén významné motivy pro duševní vývoj Ne-

beského pinesly studie. Skoniv pípravné vzdlání na

eské škole v Semanovicích a ve Vidimi a na nmecké
škole v eské Líp, Nebeský odešel na podzim r. 1830

na gymnasium litomické. Tam ve tídách humanitních

otevel se ped zraky pilného studenta svt staré Hellady,

' Obšírnjší data podává J. Hanušv ,Život a spisy V. B.

Nebeského', v Praze 1896.
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jenž stal se mu na celý život tak milým, a zárove
k jeho sluchu poaly dorážeti z nmecké literatury

první ohlasy ideí a cit, burácejících v celé ,mladé

Evrop'.

V jednom ohledu Nebeský zstal v Litomicích
neprobuzen: v ohledu národním. Zrodiv se z eského
otce (matka byla Nmkyn) a na eské pd, za níž

ovšem tsn zaíná již kraj nmecký, znal dosti dobe
esky, ale nadšení obrozeného národa, tlumoené zvlášt

v národní literatue, k nmu tehdy ješt neproniklo. V za-

jímavé vzpomínce ,Tetí íjen 1843' (Ces. Vela 1845,

str. 221 si.) Nebeský sám to vyznal: ,Zaobaiili m do

neznámého mi jazyka, z vlasti, abych ekl, m ukradli

a unesli do ciziny. eština v nás nesmla se ani hnouti.

Ve škole jsme nesmli esky promluvit; mli jsme

zvláštního dohližitele ze spolužák: kdo eské slovo

pronesl, musel úlohu nkolikrát opsat, ba na míst
hanby sta.

Teprve Praha, kam Nebeský na podzim r. 1836

pišel na studie filosofické, jarý ruch obrozeného národa

v ní soustedný a eská historie zkamenlá v nesetných

památkách jejích probudily v nm vlastence a zárove
Slovana. ,Se mne padaly nmecké frase a caparty — líí

sám Nebeský svou významnou metamorfosu v lánku
,Tetí íjen 1 843' — duše má rostla výš, ze všech stran

se otvírala a rozprostírala. Nevýslovnou radostí byla pro

mne tato doba poznání. S hrdým a plamenným srdcem

kráel jsem po Praze, našem Jerusalem, v tomto chrámu

slávy a velikosti eské . . . Ped mou duší stála celá

naše minulost, já ji prožil v bolesti a radosti . . . Bylo

to nadšené snní a blahé horování.'
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Ale radost z probuzení zmnila se záhy v palivou

bolest poznáním, v jak smutném stavu je eská národnost.

Slovanská poesie Kollárova, chovající tolik víry

v budoucnost, tolik vlasteneckých podpal, pinesla

posléze snivému vlastenci idealistovi vykoupení: ,Slávy

Dcera mé srdce rozervala, ve mn to hmlo, ona

m zavedla v jasný den z mého v hlubin potopeného

zadumání a nauila mne znáti pravý význam myšlenky

naší národnosti'. (,Tetí íjen 1843'.)

V mnohém ohledu tato zpov Nebeského jest

významná. Dobe osvtluje pevahu citu a obraznosti

v jeho duši, vzntlivost náchylnou k horování; jest

klíem k jeho poesii, jmenovit vlastenecké, a mnohý
paprsek vrhá na vznik a povahu eského byronismu,

ukazujíc také na jeho eské prvky a motivy.

Horování pro vlast, KoUára a záhy i pro poesii es-
kou Nebeského sblížilo s nejmladšími eskými vla-

stenci literáty, skupenými kolem ,Kvt'. Spátelil se

dvrn s J. K. Tylem, redaktorem Kvt, s druhy

Máchovými
J. Kaškou a Jos. ejkou, nadšeným

pro romantiku francouzskou i nmeckou.
Ale nejrozhodnji psobily na celý smr ducha

i poesie a literárních prací Nebeského až do pobytu

vídeského dvrné styky s Karlem Sabinou, po

Máchovi pedním naším hlasatelem romantiky a byro-

nismu, pedstavitelem literárních, politických i sociálních

ideí a snah ,mladého Nmecka' a ,mladé Polsky', prvým

tlumoníkem a obhájcem poesie Máchovy, dvrným
pítelem pedních repraesentant ,mladého Nmecka'
mezi pražskými Nmci. Ve všech tchto smrech Sabina

psobil mocn na Nebeského. Básn jeho v ,Kvtech' byly

tuším vedle Máchových dlouho nejlákavjší lekturou
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Nebeského. Svdí o tom jednak horující chvála, kterou

jim vzdává, když 1841 vyšly ve sbírce (v Kvt. Nov.

1841, str. 5 si.), jednak drobné verše Nebeského, jež

vykazují etné a blízké parallely ve form i v obsahu,

v motivech i sladkobolné nálad, v jazyce i v obrazech

a celém básnickém slohu (na p. ,Žel', ,K básníkm',
,Tažné ptactvo',,0 samot', ,Slast nad hrobami',

,Procházka v soumraku', ,Starý a nový rok'aj.).

Sabina bezpochyby také zasvtil Nebeského do

poesie Máchovy, a psobily tu také okolnosti jiné:

tragická smrt Máchova na podzim r. 1836 v Litomi-

cích, kde Nebeský ped nkolika msíci dostudoval

gymnasium, rozruch, jejž vzbudil ,Máj' (1836) i smrt

básníkova zejména v nejmladší generaci pražských vla-

stenc a literát (i nmeckých), reminiscence Máchovy

na dl kokoínský, Nebeskému tak drahý, a posléze

i vlastní individualita duševní, Máchov tolik píbuzná.

Jaký dojem uinily tehdy na Nebeského poesie

i životní tragika Máchova, vycifujeme z Nebeského

obrany romantiky, patrn Máchovy a Sabinovy (v Kvt.

Nov. 1841, str. 5), z jeho úmyslu, vydati sebrané básn
pvce ,Máje' (1842), ze vzpomínky Nebeského v Kvtech

1844 (str. 351) a posléze z jeho verš, upomínajících

jednak povšechnou náladou a jednak etnými drobnými

reminiscencemi na básn Máchovy.

Týmiž cestami a k stejným cílm vedly Nebeského

také studie cizích literatur, pedevším nmecké. Ohlasy

její dorážely k nmu bezpochyby již za studií litom-

ických. Ale rozhodným a vdomým stal se její vliv

teprve v Praze, asi psobením a po vzoru K. Sabiny

a poesie Máchovy, jejichž verše a snahy tolik pimykají

k veršm a snahám nmecké romantiky a ,mladého
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Nmecka'. Sabinou bezpochyby Nebeský uveden byl

také v kruh eskonmeckých spisovatel: Isidora
Hellera, Alfreda Meisznera, Morice Hart-

m an n a, L. A. Fran kla a j., s nimiž v Praze a potom

njaký as ve Vídni žil v pátelských stycích, význam-

ných pro obojí stranu. Nebeský usiloval získati tyto

pátele, kteí tolik soucitu jevili s poraženou Polskou,

honosili se vlastí husitskou, znali a velebili eský jazyk

a z eské historie brali látky ke svým skladbám, pro

eské národní snahy a literaturu. Ale dodlal se jen

skrovných, pomíjivých úspchv u B. Bacha, Frant.

Zviny z Ruhwaldu a Frankla, jejichž eské básn
uveejnil v Kvtech 1843 a 1845.

Tím významnjší byl vliv opaný a již Koubek

právem je nazval ,duchovními píbuzenci' Nebeského

(Kvty 1844, 314 si.). Svými ideály politickými i bás-

nickými, svým romantismem a byronismem, horováním

pro Lenaua, Heina, Borna, pro V. Huga a G. Sanda,

duchem i dikcí svých verš mnoho psobili na Nebes-

kého, jako na mladší generace eské vbec.

Ze tyto styky s eskými repraesentanty ,mladého

Nmecka' byly Nebeskému také novou mocnou po-

hnutkou ke studiu starších fasí, s nimiž ,mladé N-
mecko' historicky a ideov souviselo a z nichž vyšlo,

jest pirozené a samozejmé. Pro Nebeského toto sy-

stematické studium nmecké poesie od konce XVIII.

století jest význané a významné. O rozsahu a dojmech

studií tch svdí etné zmínky, porznu uinné. Z nich

zejmo, že Nebeský zašel až k Lessingovi, jenž za-

jímal jej nejen svými velikými zásluhami hterárními,

nýbrž i pvodem slovanským (Kvty 1844, str. 339).

Lessing a jeho literární boje tanuly patrn Nebeskému
Literatura eská devatenáctého století. III. /l. 21
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na mysli ve snahách kritických, v úsilí získali Židy

eské vci i pi jeho významných pekladech ze sv-

tové literatury.

Ješt sympathitjším byl Nebeskému Her der,,

tolik u nás vážený již od dob Dobrovského a Jung-

mannových. Jeho vliv hlásí se zejm v method i obsahu

kritik a pozdjších literárn historických rozprav Nebes-

kého, v jeho láncích o Židech, v názorech a zálib

pro lidovou poesii i v pekladech ze svtové literatury^

kde asto dovolává se vzoru Herderova.

Jen chladn aesthetický zájem se ozývá — v tom

Nebeský souvisí patrn s názory romantik — ze zmínek

o Schillerovi (Kvty 1 844, str. 324) a také o Jeanu
Paulovi (t.). Zato s romantiky nmeckými i eskými

horuje o ,nesmrteln krásném mramoru postavy' Goe-

thovy (v Kvtech 1844, str. 48). I v básních Nebeského

tento podiv zanechal stopy v nkterých reminiscencích^

na p. v písni ,V noci', jež jest tém ohlasem slavné

básn Goethovy ,Uber allen Gipfeln ist Ruh'.

Zvlášt asté a prese všechny výtky velé, až apo-

logetické jsou Nebeského zmínky o romantické
škole nmecké: o Hoífmannovi, o ,mládencícb

s modrou kvtinou', o Tieckovi a Friedr. Schlegelovi,.

o Brentanovi a Arnimovi, Eichendorffovi, Kernerovi.

Fouquéovi (v Kvt. 1844, str. 324). Více než jejich bás-

nické dílo Nebeský cení jejich zásluhy theoretické:

,Romantikové nemli dosti sil plodivých; jejich síla

byla více theoretická a tím práv Nmcm velmi

mnoho prospli. Lessing a romantikové (Schlegiové,

Tieck) Nmcm vlastn oteveli oi a nauili je znáti

Shakespeara, Calderona atd., ano i Helleny a Goetheho

;

oni je udlali pozorné na poklady národu^ starou litera-

i
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tunC. . . ,Bylo by páti — dodává Nebeský významn —
aby u nás Slovan brzo povstali podobní mužové a

vykoupili naši poesii'.

Již z tohoto pání vycifujeme, že Nebeský vzal si

romantiky za vzor pi svých snahách o povznesení po-

esie eské. Jeho kritiky, lánky literárn historické

i peklady jsou toho jak methodou, tak obsahem a ten-

dencemi zejmým, asto výslovným dokladem. Ale ne-

mén význané vlivy romantiky nmecké vykazuje i po-

esie Nebeského, jmenovit ve starších básních, na nž
romantika psobila jednak nepímo ohlasy Mácho-
vými, Sabinovými, Bachovými atd., jednak tuším

i pímo Novalisem a Hólderlinem, na jejichž

básn verše Nebeského upomínají shodami až pekva-

pujícími. Nejen tudíž jako theoretik poesie, ale také

jako básník Nebeský jde ve šlépjích nmecké roman-

tiky : jest po Sabinovi u nás jejím nejvýznanéjším apoš-

tolem a répraesentantem.

Jak hluboko tento romantismus tkví v duši Ne-

beského básníka, ukazuje nepímo i vliv tak zvaného

,mladého Nmecka'. Pes svdnost novosti, pes blízkost

asovou i místní — Nebeský žil v stycích dosti dvr-
ných s eskými zástupci ,mladého Nmecka' — zasahuje

Nebeského hlavn jen tmi živly, jež zbyly ,mladému

Nmecku' ddictvím po starší romantice. Takové jsou

Nebeského hojné a silné reminiscence z Heine, místy

stupované tém až v pouhou parafrasi, ohlas písní

Heinových (,Ti cho kol': ,Schilflieder',Vlaštovka
si na smrk sedla": ,EinFichtenbaum steht ein-

sam' a j.)

Nejhloubji však zaryl se do duše Nebeského z celé

nmecké literatury ,klassik svtobolu', Len au. Velikou,

21*
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silnou, hlubokou poesií, módním svtobolem i nadše-

ním pro svobodu a dojemnou tragikou svého života

Lenau po r. 1837 stal se modlou vší básnící mládeže.

Mladší generace eské vábily nad to jeho sympathie

k nešastné Polsce a jeho básn z djin eských, Ne-

beského krom toho horování jeho eskonmeckých
pátel pro Lenaua a pak jistá píbuznost duševní, vrcholící

v tom, že Nebeský asem se obával šílenství, jež tak

tragicky 1844 pervalo poesii i život Lenauv. Vroucí

pietu Nebeského k Lenauovi dosvduje Koubek v-
nováním ,Tryzny za duši básníkovu' Josefu Cejkovi

a V. Nebeskému, ,vroucím ctitelm Lenauovým'. Ješt

zejmji, význanji ji projevují básn Nebeského et-

nými reminiscencemi a ohlasy v nálad, motivech, obra-

zech, myšlenkách, výrazech atd.

Sabina (viz báse ,Kuvzdáleným'v Kvtech 1 836),

Mácha a zajisté i polonofilství mladších generací eských

i mocný rozruch, jejž litevská škola vzbudila v Evrop,

zvlášt po tragickém pádu Polsky, upoutali také záhy

pozornost romantika Nebeského na litevské a ukrajinské

romantiky, jmenovit Mickiewicze. ,Bylo by si páti —
tlumoil Nebeský svj pomr k nim 1844 ve Kvtech
str. 56 — aby u nás Slovan brzo povstali mužové po-

dobní (jako nmetí romantikové) a vykoupili naši poesii.

Litevská a ukrajinská škola básnická u Polák již zaala;

bylo ale také hluku proti nim. My Cechové totéž cítíme,

že nám zde nco chybí'.

A jaký podiv choval pro ,básníka perozkošného

Pana Tadeusza', vyítáme ze slov, jež o nm pronesl

v CM. 1853 (str. 135), kde nazývá jej ,mužem geni-

álním, básníkem tak velikým, že mu z nyní žijících

nikoho po bok stavti nemžeme'.
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Sama poesie Nebeského nejednou ukazuje, jak piln

Nebeský Mickiewicze ítal; na p. líení morové panny

v jProtichdcích' jest patrn reminiscencí z ,Konráda

Wallenroda', z nhož píse Wajdelotova byla také ovšem

nedostiženým vzorem pro vlastenecké básn Nebeského.

Prostedím eského, polského i nmeckého byro-

nismu Nebeský sblížen byl i s jeho velikým tvrcem,

lordem Byronem. Že i k nmu byl Sabina pedním
vdcem, smíme souditi z básn ,Ku vzdáleným', Sa-

binova básnického kréda, kde s nadšením horuje o ge-

niálním Britovi (Kvty 1836).

S jakým vznícením a pochopením Nebeský vzhlížel

na Byrona i jeho druha Shelleye, vyciujeme již z jeho

obrany obou v lánku ,Ceskápoesie' (Píloha k Vnci
1844, str. 41 si.): ,Kdyby Byron, jejž kulhavým áblem
nazvali, a Shelley, jehožto se vlastní otec odekl, kdyby

ti dva, oba takka vyvrženci luzou pronásledovaní, byli

té rot oteveli duše své a ukázali isté, svaté tajemství

chrámu poesie, musela by se v prachu koiti'.

Ze Nebeský také piln ítal básn Byronovy, svdí
jeho reminiscence na Mazeppu (v Kvt. Nov. 1841, str. 5)

a jmenovit ,Protichdci', jimž pro rytíe byl tuším vzo-

rem ,Lara' a ,Don Juan'.

To byly cizí vlivy, jež pímo i nepímo psobily

na poesii Nebeského. Kvantitou i kvalitou svou zbavují

ji velké pednosti, originality, ale pro literárního historika

iní ji tím zajímavjší, ježto dobe osvtluje, jakým vli-

vm té doby podléhal eský duch, v jakém myšlen-

kovém a citovém prostedí vyrstal moderní eský
lovk a jmenovit nová poesie naše. Ale nemenší vliv

mla na ni také domácí pda, ovzduší národních, po-

litických a literárních pomrv a posléze i zvláštní du-
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ševní organisace básníkova. Vlivy ony ukazují nepvod-

nost, závislost eského byronismu, tyto odkrývají stránky,

kde jest také pvodní, samorostlý, svérázný, eský.

O eských pomrech politických a literárních sotva

jest potebí šíe se zmiovati. Jsou až povstn známy.

Tuhý absolutismus, svévolná censura, beroucí v pode-

zení i Komenského ,Didaktiku', a tísnivé jejich dsledky

pro národní i kulturní snahy — to bývaly první dary,

jež eský literát dostával již do vínku. Jak tyto pomry
tísnily Nebeského, napovdl v ,Básníku' (1842). Ne-

jasnost, allegorinost jmenovit poUticko-vlasteneckých

básní Nebeského jest také následkem tchto pomr.
Posléze ohlédnme se po té vlastní pd, z níž

poesie se rodí, do nitra básníkova. Ledaco o nm známe

již z dob mládí prožitého v romantickém snní nad

dolem kokoínským, i z doby, kdy dala se v nm vý-

znamná promna ve vlastence. Výmluvné zprávy ty

doceluje ješt kus vnitní autobiografie, zachované v ne-

dodlaných, hrubých verších v jeho pozstalosti pod

názvem ,Bard':

Jako v cizin jsem na zemi vždy býval,

Jako ve vyhnanství tady bloudil,

Toužebn jsem se jen nkdy vloudil

V domov mj, když blouzniv jsem sníval.

Nerozuml já jsem rozhovoru,

Jaký trh a malé chtíe vedou;

S nocí, s hvzdami i s lunou bledou,

Se samotou zádumivých bor,

S duchem svtodjným dávných vk.
Se sochami ovnených rek
Radj tiché rozmluvy jsem míval.

K pírod jsem vrné srdce vinul,

A naslouchal jako v matky klínu,

Jak dech boží tvoí kol a vane.
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A jak z nebes touha vná kane . . .

Do svých svatých palem

Samota mne unesla a ilá

adra má svým mlékem vykojila,

Trudem to a lozjimavým žalem;

A noc, dumy pramáti, kol ela
erná rouška svá mi rozestela,

By z mých oí svt ten poodnesla;

A když zem v moe temnot klesla.

By pak ze sn blahých povykvetla

íše ztracená, ta íše svtlá,

Kterouž nám jen v blahých dobách jeví

Tušení a Bohem dané zpvy.

asto bylo mi, jak by se vznášel

Ke mn posel z otiny mé dálné:

Tu jsem tušil kídel jeho vání,

Na svém ele rtík jeho plání ...

Snadno si pedstavíme, jak touto ideální, mkkou,
snivou, vzntlivou duší zatásly nárazy všedního, tvrdého

života, plného vtších i menších bd a svízel, jež jsou

zvlášt údlem chudého studenta, jakým byl i Nebeský.

Listy Nebeského podávají k tomu dosti hojných a vý-

mluvných doklad. Jsou lidé— psal Krouskému 6. ervna

1844 — nad jejichžto hlavou smutný osud se vznáší;

mn se zdá, že k nim patím . . . Kdybych to vdl
jen jist, co tuším, totiž že brzo umru, vdl bych, jak

bych si život zavedl . . . Nejradji bych nkam do klá-

štera'. A opt: ,Te jsem úpln odhodlán a také dosti

spokojen, spokojen asi jako umrlý. Je mi jen trochu

líto také života, který jsem nepoznal a ztratil . . . Mám
málo chuti k nemu. Mám v úmyslu ješt rok venku

žíti, pak pjdu nkam do kláštera. Chci se docela od-

louiti. Mám málo chuti k životu a k radosti. Tam
mezi zdmi se zapedu a pomalu dohasnu'. Nezní to,
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jako bychom tli zoufalé, rozervané listy Máchovy psané

jeho Lori ?

Jaká poesie mohla vyrsti z takové duše, vykojené

svtobolem Máchovým, Sabinovým, Lenauovým, Hei-

novým, Mickiewiczovým, Byronovým a rozrývané et-

nými svízeli a starostmi vlastního života i trudnými

pomry eskými? Poesie bolu. A takovou jest celá

,sladkobolná' Musa Nebeského, jak již souasníci dobe
vycítili a jak vyznal sám Nebeský, podepsav se pod

první báse význaným jménem Bole mír. A líí

malou episodu své lásky k žen, af kreslí pvaby pí-

rody, a rozhlíží se po vlastním intimním život, za-

mýšlí se nad údlem básníka, vzpomíná na osud své

vlasti a všeho lidstva, všude zní tento bolný tón.

Ale bol ten nespaluje, nýbrž oišuje jeho duši,

nevrcholí v beznadj nost, nýbrž v smírnou resignaci,

nevybuchuje v titánský vzdor, nýbrž reflexí buduje

mosty pes propasti zející mezi ideály a skuteností.

Tento psychologický proces vyznauje všechnu poesii

Nebeského, poínajíc od drobné intimní lyriky milostné

až k delším básním vlastenecko-politickým a reflexivním,

a jmenovit ,Protichdce', poslední, nejdelší a nejvý-

znamnjší skladbu Nebeského. Jím Nebeského poesie

znaí pokrok proti poesii Máchov, ped asem pervané,

a nedosahuje její síly, odvahy, výše ani hloubky.

II.

Básn drobné.

Prvá báse, s kterou dvacítiletý Nebeský odvážil

se na veejnost, byla ,Píse hrobní' (v Kvtech 1838).

Titul dobe se hodil k obsahu básn, vrcholící v ro-
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mantické, Máchovské touze po klidu hrobním. Motivem

této bolné touhy byla láska k žen, láska opravdu pro-

žitá, jak patrno z Nebeského dopis Krouskému.

Historii této sladkobolné episody v studentském

život Nebeského vnována valná ást drobných písní

jeho, patrn nejstarších pokus, jak svdí již silná zá-

vislost jejich na erotice Sabinov, Goethov, Novalisov,

Hólderlinov, Heinov, Lenauov.

Episoda ta netrvala patrn dlouho, ale snivou,

mkkou duší básníkovou mocn otásla, rozechvla ji

k písním. Zrazený, oklamaný básník (smrt dívina, o níž

nkdy mluví, jest asi pouhou fikcí) vyléval v nich svj bol,

touhu po hrob, hnv, zoufalství (,Padneš', ,Na roz-

louenou', ,Píse hrob ní', ,V šeru'); ale záhy tiší

se boue v jeho nitru, nastává resignovaný klid (,Sa--

mota' III.; ,Na mne vzpomínka co hvzda') a po-

sléze zbývá jen elegická vzpomínka, motiv jeho nej-

lepších písní milostných (,Tiché, snžné holou-

bátko').

Od svého dtství básník zamiloval si samotu a pí-

rodu. Máchou, Lenauem, Heinem, Novalisem láska ta

ješt zvroucnla. V jejich klín spádal své mladé sny

nad dolem kokoínským, k nim se utíkal tím astji

také nešastn zamilovaný jinoch hledat útchy, zapo-

menutí. Samota a její snivé dumy a píroda jsou tudíž

dalším význaným zdrojem motiv jeho drobné lyriky.

Nkteré písn nesou i titul ,Samota'. A jaký tón

v nich pevládá, ukazuje píse ,Že tak samotinký
bloudím', vrcholící v myšlence: ,Ten, kdo chce žíti,

vrhni se v hluný vír svta; mne poutá více mé snní,

mj tichý, bolný mír'.



298 BÁSN VLASTENECKÉ.

A ím byla básníkovi píroda, vyítáme z pkné,

procítné básn ,N a pírodu', svatou matku. Ovšem

tato básníkova píroda není mrtvou, necitelnou bytostí.

Vše v ní dýše, žije, plesá radostí, pláe bolem, miluje

láskou. Velkokvtý lotos rozvírá v ,lunosnivé' noci svá

kvtná adra, zmíraje touhou lásky; smrk v temné noci

vzdychá touhou, pláe ostré jehly (,Vlaštovka si na
smrk sedla'), bor teskliv vzdychá (,Samo ta' II.) atd.

A jako u Heine i Lenaua tak také u Nebeského

živá tato píroda jest nejenom rámcem a zrcadlem jeho

cit, nýbrž také s básníkem cítí, rozumí jeho radostem

i bolm. V souhlase s celou náladou básní Nebeského

pevládají jako u Lenaua obrazy z pírody smutné,

podzim (,V jeseni'), doba pírody umírající, a noc,

pramáti dumy', dýšící mír, klid, plná tajemného ticha

a úchvatné poesie, vepsané v ,hvzdotkanou knihu' nebes

(,V noci', ,Klesla hvzda', ,Noc se kolem rozlo-

žila'). Jak šastnou rukou dovedl básník tžiti z tchto

motiv, ukazuje pkná píse ,Nade zemí noní
tmavou'.

Pomrn velmi zídka nacházíme v básních Ne-

beského motivy vlastenecké. Vzpomínáme-li na vla-

stenecké horování, jímž ješt r. 1843 vylíil svj perod

na vlastence (,Tetí íjen 1843'), zajisté nás zjev ten

pekvapuje. Ale vysvtlení jest na snad. Nebeský nesml

psáti, co cítil, pro písnou censuru (,Básník'), a mno-

žiti plané rýmované frase o krásách vlasti, eského ja-

zyka, eských dv, luk, hor — to opt nechtl. ^ Jeho

názor o vlastenecké poesii byl docela jiný, obdobný

1 Srovn. zajímavá slova jeho o vlasteneckých básních v Kv-
tech 1844, str. 52, uporaínající na názory Havlíkovy v epigramu

,Velmi mnohým eským básníkm' (z r. 1844).
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názoru celé ,mladé Evropy', názoru, jejž tak geniáln

vtlil ve své výtvory Mickiewicz a jehož nkteré ohlasy

ozývají se i z vlastenecko- politických verš Máchových

(,Návra).

Ale vysloviti názor ten básnicky, Nebeskému se

nepovedlo, a se o to nkolikráte pokusil, opíraje se

o Mickiewiczovu ,Odu na mládež' a zvlášt o píse Wajde-

loty z,Konráda Wallenroda', jež psobila zejm na ,B ar da'.

Nejvýznamnjší z pokus tch jest ,B ásn ík' a
,
Mroucí

bojovník' (v Kvtech 1842) a pak dva veršované

zlomky zbylé v jeho pozstalosti. Jmenovit ,Bar, jak

nadepsán jeden z tchto zlomk^ básnicky nejslabších —
jsou prvým hrubým návrhem — dává aspo tušiti, co

Nebeský chtl vysloviti ve svých vlastenecko-politických

verších, a jest zárove klíem k obma nejasným sklad-

bám prvním, jež ideov s ním patrn souvisí. Druhý

zlomek rukopisný osvtluje skladby tyto ješt s jiné

stránky: ukazuje, že v ,Básníku' i ,Mroucím bojov-

níku' tají se sám Nebeský, jenž v této masce vyslo-

vuje to, co cítil a myslil po svém národním probuzení

a prosou vypsal v Novinách Kvt 1841, str. 21 si. a

ve zmínném ,Tetím íjnu 1843', kde i povst o Bla-

níku se vyškytá, práv jako v ,Mroucím bojovníku*.

A jaký tón vyniká ze všech tch verš, patrno

z ,Básníka', jemuž puká hru pod nesnesitelným bem.e-

nem okov a krvácí" srdce nad bídným davem, který

tak klidn okovy nese, jenž prchá v samotu, halí duši

v trud a dumu, se svými nadjemi a sny utíká se na

mohyly slavných otc, žhoucí krví svou chce je rozpe-

- V ,Bardu' Nebeský patrn chtl napodobiti W. Scottovu

,Píse posledního skotského Barda', peloženou do eštiny J. F.

P. Hollmannem (v Praze 1836).



300 BÁSNÉ REFLEXIVNÍ.

etit, vzkísit, jim si požalovat a pak z mraen svého

bolu hromem zahlaholit píse, zvoucí národ ke z mrt-

vých vstání.

A tytéž bolné, rozervané tóny zní také z verš

,Barda' vzpomínajícího na svj život a zjevy, jež dohnaly

ho k šílenství: na kosti velikých pedk, jež rozházela zhý-

ralost vlastních syn, na slavnou minulost, rozkotanou

v rumy, utopenou v bahn malých chtí, malých zisk,

na dm otc, v nmž syn bydlí podružstvím, na pdu
zúrodnnou prachem stlelých rek, krví velkých srdcí,

aby v ní mohl rsti pahejl hrdé zcizenosti, na hrob

matky zapomenutý od vlastních vyhýralých dtí, na ty,

již v laném bludu vraždili národ . . .

Ale i ve všech tchto básních, práv jako v prosaic-

kém lánku zmínném, vítzí posléze nadje, že i v hro-

bech tlue živé srdce, že pijde doba, kdy prasknou

kypícím dechem života. Ze i v tchto básních ozývá se

nálada doby, patrno z Koubkových ,Hrob básník slo-

vanských', ze kterých zní píbuzné tóny.

Posléze zastoupena jest mezi drobnými básnmi
Nebeského také poetická reflexe, tak význaná pro

všechen evropský byronismus. Neetné verše ty nejsou

bez básnické síly a zní mnohem jasnji, plnji, mohut-

nji než verše vlastenecké.

Sem patí básn ,B 1 a h a's v y h n a n e c' a ,V noci
bloudil jsem', pemítající o trudném osudu a bož-

ském poslání pravého básníka, nkdy, a zídka, s ohlasy

byronovského titánství (,N a hoe jsem stál')

K nejpknjším, nejhlubším náleží báse ,K no-

vému roku' (1843), jediná, kterou z poesie ,mladé
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echie' Jungmann pijal do druhého vydání Sloves-

nosti (1845).

Jest vážnou, hlubokou reflexí nad lidským životem

a spolu básnickým vyslovením životní filosofie básníka,

jenž nad vznešeností lidského djinstva zapomíná na své

všední malé trudy, povznáší se z prachu zem do výše

nadzemské a odtud v novém svtle spatuje život lidský,

svj i jeho úkol:

Bleskem tká as vné roucho boí,

A když letí lunek jeho žhavý,

Zkrvaví on mnohý život hravý;

Protož obr svoje adra mkká,
A když svtla v sob cítíš sém,
Povznes hrd, zmužile své tém;
I tys nití v tomto rouchu božím,

I tys vlnou v ohromném tom proudu;

Duše tvá v té vné duze svítí

:

Protož bu v tom rouchu svtlou nití.

III.

,Protichdci'.

Nejobšírnjším a také nejzralejším i nejvýznam-

njším výtvorem poesie Nebeského jest lyricko-epická

báse ,Protichdci' (vydaná 1844 v Praze Jar. Pospí-

šilem).^

Máchv ,Máj' a jeho vzory, lyricko-epické skladby

Byronovy, Mickiewiczovy a zvlášt Lenauovy, byly jejich

vzorem, ovšem nedostiženým. To patrno z celé formy

i obsahu básn, jejíž skrovný epický dj všude pronik-

nut, ba až zdolán jest hloubavou reflexí a pekypující

subjektivností básníkovou, jež silou svou proniká i stafáž

1 Podruhé vyšla v Kobrov ,Ústední knihovn' 1882, po-

tetí v ,eské poesii XIX. vku' díl I. (1897).
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pírodní, oživujíc ji, zosobujíc svou kypící obrazotvor-

ností a oblévajíc ji náladou svých citv.' A etné remi-

niscence postihujeme i v podrobnostech. Úvodní scéna

noní místy doslovn pevzata z Lenaua(,Winternach II. ;,

obraz morové panny kreslen podle Mickiewicze, roz-

košnický jezdec (druhý) upomíná zejm na Byronova

,Laru', a neml-li Nebeský na mysli také Jul. Mosena,.

jenž v ,Ritter Wahn' (1831) a v ,Ahasverovi' (1838)

podobn zosobnil touhu po nesmrtelnosti a její protivu.

Jako tyiadvacítiletý Mácha v ,Máji', tak i ptadva-

cítiletý Nebeský v ,Protichdcích' obral si tudíž ve-

liké vzory, nejvtší, jimiž se mohl vykázati byronismus

anglický, nmecký a polský. S podivuhodnou odvahou

pustil se s nimi v závod, aby básnicky vtlil a vyslovil

nejen kus života vlastní duše, ale kus djin lidského

ducha vbec. ^ Sebral všechny své síly, vynaložil všechen

fond svého talentu i bohatství nashromáždné rozsáhlou

lekturou, ale ideové a citové hloubky a zvlášt umlecké
výše svých vzor nedosáhl.

Pes to pokus Nebeského jest v mnohém ohledu

pozoruhodným zjevem ve vývoji naší poesie a místo

,Protichdc' jest tsn u Máchova ,Máje'.

Významné jsou již etné jednotlivosti znané bás-

nické síly a umlecké plastiky. K takovým patí nála-

dové, suggestivní obrazy z pírody, jmenovit z pírody

podzimní a noní, líení boje s vlky, charakteristika

druhého rytíe a Ahasvera, místo, kde líen úinek ped-

tuchy a hrzy na oe prvého jezdce, pkný, zvuný verš

a etné jiné drobnosti.

2 Theoreticky vyslovil tento úkol moderni poesie v Kvtech
1844, str. 351.
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Za to celková disposice, základní idea a její ped-

stavitelé vykazují patrné nedostatky. Nad celou básní

jako by se vznášela hustá mlha, která dává sotva tušiti,

co básník chtl vysloviti. A táž nejasnost, záhadnost

vyznauje i osoby básn. Nemajíce ani národní ani do-

bové individuality, ba ani zvláštních jmen, visí ve vzduchu

a podobají se spíše allegoriím filosofických názor na

život a na svt.

Však slyšme báse samu. Již prvý oddíl pedvádí

nám dvojici protichdc, ovšem trochu mlhav. Ahasver,

jehož hlinný, materialistický duch neporozuml ideali-

stovi Kristovi, s kletbou odehnal Spasitele, jdoucího na

smrt pro spásu lidstva, od svého prahu a za to odsouzen

k vnému blouzení po svt, na nmž zoufale hledá

nejbídnjší smrti, a jezdec idealista, jenž smle šel

do boje za vlast, ale zoufale se bránil neslavné, bídné

smrti od vlk — tof první protichdci. Ale krom této

nitky první oddíl básn s dalším nijak organicky ne-

souvisí a nikde potom ani slovem se na nenaráží.

Jednotnou stává se báse teprve od druhého oddílu,

v nmž vystupují hlavní protichdci, vlastní nositelé

dje a ideí až do koneného smíru protiv. Jest to druhý

jezdec, rozkošník, zhýralec, honící se jen za požitky t-

lesnými, nejhrubší materialista bez všeho smyslu pro

vyšší, duchovnjší úkoly života.

Již v tomto obraze nakreslen zejmý protichdce

jezdce prvého a ješt osteji v úelu cesty: onen z boje

pro vlast vracel se k žen, dtem a pro n bránil se

smrti; tento, jako po celý život žil jen zemi, v páních

zemských, ve svtácké touze, ídil se jen zásadou: ,co

zde práv iju, jím a piju, hmatám, držím — v tom

jen skutkem žiju', tak i nyní jede k zaklinai pro ná-
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poj nesmrtelnosti, aby vn mohl užívati, ,pi prav-
ných silách pírody vn velké hody slavit'.

Bezbožnému, hrubému jeho materialismu, posmí-

vajícímu se všemu svtovému ádu a vyšším snahám

lidstva, jde však trest v patách v podob morové panny,

zosobnného následku tlesných požitkv. A místo pro

nápoj nesmrtelnosti nastává zbsilá jízda k smrti v ná-

ruí morové panny.

Tetí oddíl básn zaíná pknou písní podzimní,

upravující spolu s tichou veerní krajinou náladu smut-

nou a zárove smírnou. Opt shledáváme se s Ahas-

verem. Sed na úlomku skály zírá na umírající ervánky

a dojemný ten pohled podivn rozechvívá jeho duši

v bolné vzpom.ínky. Vzpomíná na smutný osud svého

národa — jehož jest do jisté míry symbolem — slad-

kosmavou íši Zevovu, na ocelové msto ímské, na

kesanství a jeho muedníky, plesající k Bohu ješt

v plamenech . . . Celé velkolepé drama lidského d-
jinstva znovu odehrává se ped jeho duší. Potud vidl

jen tvar, však nerozuml duchu, jenžto tvoí v tomto

vném ruchu:

Neb dl vných svatotajné runy

Jsou mu pismo ze zavené íše,

Pro dech ducha nemá v adrách struny.

Ale nyní pi vzpomínkách tch, pi pohledu na ta-

jemný život všehomíra cosi divného, dotud nepocít-

ného vkrádá se v jeho zoufalou, uštvanou duši. Jako

by njaká clona padala mu s duše, jako by cítil tajnou

blízkost Pán, tušil tajemství lidského života, djinstva.

A toto tušení snímá s nho kletbu, umírá spolu s jezd-

cem, jejž morová panna vrhla mu k nohám.
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Utrpení a z nho vyzaující poznání neb aspo
tušení pravdy smíilo oba s ádem svtovým, proti

nmuž se prohešili. Ahasverovi zazáila pravda ta

z utrpení, z vného proudu lidských djin i z velebné

harmonie všehomíra, jezdci zjevila se pi hrozné jízd

v náruí morové panny. Onomu bolest žití, tomuto

trýze umírání ukázaly podstatu a cíl života, ze zem,
z prachu, na nmž lpli, povznesly je v íši ducha,

v íši ideál, v niž patí a spje lidstvo lepší svou

ástí . . . Básníkv idealistický názor na svt i život

vysloven tak zejm a tím i jeho smír se životem. Jako

v ,Básníku', ,Novém roku' a j., tak také v ,Pr o ti-

chu dcích' Nebeský slaví zárove vítzství nad svým

pessimismem, jenž v tomto nazírání na život nemohl

nalézti místa. Poznání, studium djin lidstva a jejich

filosofie (Nebeský vlivem Hegelovy filosofie djin a tu-

ším i Herderových ,ldeen zur Philosophie der Geschichte

der Menschhei mnoho tehdy se o ni zajímal a pomýšlel

i na sepsání spisu o filosofii djin) bylo, jak vysvítá

z básní tch, zdrojem tohoto smíru. Není tudíž jen ná-

hodou, že ,Protichdci' jsou zárove labutím zpvem
Musy Nebeského: roku 1844 rozžehnal se navždy s bás-

nmi a nastoupil novou dráhu, dráhu literárního his-

iorika.

Vedle pohnutky zmínné psobily ovšem také jiné

motivy na tento obrat. Pedevším bylo to neporozumní,

neúspch, s nimiž setkala se jeho poesie. Pouze nej-

mladší generace a nejužší kruh pátel Nebeského uvítali

jeho Musu s nadšením (srov. Kvty Nov. 1842, str. 35;

Vlastimil 1842, I, 93). ím byl jmenovit nejmladšímu

dorostu básnickému, povdl
J.

V. Fric, nazývaje básn
Literatura eská devatenáctého století HI/i. 22
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Nebeského (a Langrovy) ,pravými drahokamy' a oba

básníky ,dstojnými stoupenci Máchovými' (Pamti 1, 1 12j.

A jinde: ,Mácha, Langer, Jablonský a Nebeský byli

tehdy heslem mládeže' (t. II, 11). Týž Fric stál pozdji

v popedí ruchu, z nhož vyšla ,Lada Nióla' a ,Máj',

zvstovatelé nového jara v eské poesii. Historický

význam básní Nebeského ve vývoji eské poesie jest

tudíž zejmý a také výslovn byl piznán Nerudou, jenž

vydávaje drobné jeho verše v ,Poetických besedách'

(. XXVII), napsal, že také Nebeského tfeba považovati

za pedchdce^ za otce moderního smru.

Ale jinde básn Nebeského mly týž osud jako

Máchovy. I ,Protichdci' pijati chladn, jak svdil

skrovný odbyt, souborné vydání písní od r. 1841 Ne-

beský marn nabízel Pospíšilovi, a posléze J.
Malý

v pedním kritickém orgánu napsal: ,Nebeský, tento

schopný literární švihák, podal nám fantasticko-allego-

ricko-romantické Protichdce, kteí však s eíifektem za-

mýšleným se minuli. Naše tenástvo nemá ješt tak

zkažený žaludek, aby si mohlo libovat v podobném

cizozemském koení' (M. 1846, str. 650). To byla

druhá píina umlknutí Musy Nebeského.

Píinu další sluší hledati v Nebeského soukromých

pomrech vídeských. Patrno to z listu, jejž Nebeský

psal Krouskému 6. ervna 1844: ,Chtl jsem všeliké

práce zaít, jako vtší báse Praha a ješt dv jiné

na zpsob Protichdc. Látky mám. Ale mám málo

chuti, jsem docela sklíený. . . Mám toho ješt mnoho

v duši zatajeného, touhy, lásky, tušení, cit a myšlenek,

ale nevím, kam s tím. . . V literatue to vyjevit ne-

mohu, chtl bych to ale pece rád prožít a snad i vylíti'.
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Ale snad nejrozhodnjší dvod dlužno, tuším, hle-

dati v samém talentu Nebeského a v jeho autokritice.

Nebeský ml vysoké mínní o podstat a úkolech po-

esie. ,Poesie — napsal v zajímavém lánku ,Ceská
poesie' v Píloze k Vnci 1844, str. 41 si. — jest

darem boh. Myšlenka tato táhne se od satirického

Demokrita a nadšeného Platona až k Schellingovi; . .

.

smysl její není jiný, než že básník má v sob dv stránky,

jednu zemskou, jasnou, usvdomnou, a jednu tajnou,

neusvdomnou, nebeskou, daemonickou. Z duše bás-

níkovy vystupují postavy, kterým odolati nemže, hlasy

znjí z hlubin temných, z kraj, k nimž lovenstvo
buto cestu ztratilo aneb teprv najde . . . Jen kdo ob
tyto stránky spojit umí, je umlec ve smyslu nejvyšším,

jak jím byl nedostihlý Goethe . . . Šílenství poesie uchvátí

jen duše útlé, isté, svaté, v nichž potom bývá vn
duchový svátek; kdo bez tohoto šílenství pichází do

sín poesie, mysle, že by pouhým umlkováním dost byl

básníkem, ten je nesvcený; . . básník musí míti zvláštní

posvcení' . . .

Tohoto básnického posvcení, o nmž tolik horoval

pi Goethovi, Byronovi, Shelleyovi, Nebeský ve vlast-

ním tvoení jen zídka pocítil. Drobná píse milostná

a reflexivní, náladový obraz pírodní zdaily se mu
ovšem nejednou, zvlášt když asto užíval cizích mo-

tiv i pedloh. Ale když odvážil se za svými velikými

vzory, kteí repraesentovali mu básníky posvcené, k vyš-

ším a nejvyšším úkolm moderní poesie, jak sám je

vyslovil na p. v Kvtech 1844, str. 351, pocídl náhlou

chabost svých perutí, básnický talent nestail.

Výmluvné svdectví toho vyítáme z básnických

zlomk v pozstalosti Nebeského, jež dobe ukazují, jak

22*
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pracn vytváel své verše, jak mnoho opravoval, jak

tém se nutil k básnní, jak tžko nalézal básnickou

formu, výraz i k tomu, co v prose jasn dovedl íci.

Nebeský neml pravé básnické divinace, duše jeho ne-

zachvacovalo to básnické šílenství, jež sám vytkl za

pední znak básníka posvceného.

Kvantitativní skrovnost jeho verš, kvtnatost dikce

až strojená, význaná mnohomluvnost, zvlášt v adjek-

tivních kompositech, asté interjekce, mlhavost, nejas-

nost, allegorinost jeho vtších básní jsou toho dalším

dkazem.

A tento kardinální nedostatek svého básnického

talentu Nebeský, mající stále ped oima nejvtší bás-

níky mladé Evropy, záhy na sob poznal a vyznal

veejn s upímností, jež ho stejn ctí jako básníka

i kritika. Vyznal to nejen v pozdjších letech, kdy

podle zpráv souasník málo cenil své básn, nýbrž

již v dobách svého básnní, nejupímnji v autobio-

grafickém zlomku, jenž zachován v jeho pozstalosti:

Arci malá byla jiskra moje,

Z plného jsem nepil svtla zdroje.

Po vncích netouží moje skrán . . .

Nejen hranice svého talentu Nebeský vyznail

v tomto piznání, ale dobe charakterisoval ráz své

poesie a odhadl její cenu a význam. ^

^ Drobné tištné básn Nebeského neúpln vydal J. Neruda

v .Poetických besedách' sv. XXVII. v malém svazeku. Nkteré
netištné prý se ztratily. ,Protichdci' peloženi do polštiny A. Za-

wadzským. A. erný peložil nco do lužitiny. Rozbor poesie

Nebeského napsal Zdziechowski ve studii o K. H. Máchovi a es-
kém byronismu.



IV.

Nebeského kritiky a jiné drobné lánky. Listy z Vídn.

Obraz Nebeského, jak jsme jej poznali v zrcadle

jeho verš, docelují vedle nkolika novellistických pe-
klad z Jindicha z Kleist (,Propasti srdce'

v Kvt. 1844;,Mocnost hudby', t. 1845; ,Žebraka
Lo karn ská' v Ces. Vele 1845; ,Visioná', t. 1847)

jeho etné drobné kritiky, referáty, láneky, uveejo-
vané této doby íilavn ve Kvtech. Jako v básních, tak

i zde projevuje se všude duch moderní, horující pro

,velikost nynjšího asu, nového jara lovenstva' (Kvty
Nov. 1841, 21) a dávající se s plným vdomím unášeti

myšlenkovým proudem romantiky, ,mladého Nmecka'
a ,mladé Evropy' vbec.

V tomto oliledu pozoruhodný jsou již kritické po-

kusy Nebeského, jež methodicky zejm souvisí s histo-

rickou, charakterisující kritikou romantickou (A. W.
Schlegel) a jejím zdrojem Herderem, a ani Lessing

nebyl Nebeskému neznám a v ledaem byl mu vzorem.

Jako jim, tak i Nebeskému jde pi básnické kritice

hlavn o tvrího ducha, jenž rzn se projevuje v básni

podle rzných pomr národních, místních i asových;

jako oni, tak i Nebeský snaží se pi kritice zapomenouti

na vlastní individualitu, aby tím lépe se mohl vžíti

v myšlenky, city, v celé nitro kritisovaného básníka

a odtud býti spíše charakterisujícím vykladatelem" než

soudcem jeho (Kvty Noviny 1841, str. 5).

Ze tato methoda znaila pokrok v chudé eské
kritice, jest práv tak zejmo, jako že pedpokládala

vyšší názor o básnictví (srov. lánek ,Ceská poesie'
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V Píl. k Vnci 1844, str. 41 si.), než jaký mla valná

ást tehdejších našich kritik i básník dilettantských.

Stejn moderní a pro romantika Nebeského vý-

znaný jest také obsah tchto drobností.

V posudku básní Jablonského ozývá se nechut

romantika k pseudoklassicismu ve form i v obsahu:

,Básním pohybujícím se v antickém rozmru a svt
musí vždy scházeti pravý život; musí býti vždy konven-

cionální. Starý vk je zapadlý, a živoucí má své právo'

(Noviny Kvt 1843, str. 18).

A týmž tónem mluví o ,tak zvaných klassicích'

astji, vytýkaje, že jsou odcizeni, nudní a že nosí cop

(v Kvt. 1844, str. 56). Jinde (Kvty Nov. 1841, 5)

posmívá se jim, že ,zalezli si v haraburdí aestetických

forem a zastaralých myšlenek, an zatím tvoící duch

mocným kídlem nad jejich hlavou uletl', že upadají do

mdlob aesthetických nad novou poesií romantickou,

jež u nás platí za urážku a výitku, a vzpomínají na

,blahé doby Gottschedovy, dokud ješt cit pathosem

deklamoval jako francouzská komorná a myšlenka hezky

polehounku poskakovala napudrovaná' . . .

S touto opposicí romantika proti pseudoklassicismu,

ale zárove také s poznáním anarchie v eském veršo-

vání a správným porozumním duchu eského jazyka

(srov. Kvty 1844, 40 a Kvt. Nov. 1843, str. 13, 46 a j.)

souvisí Nebeského odpor proti prosodii asomrné.
Tak napsal v Kvt. Nov. 1843, str. 46: ,K dobrému,

snadnému, ryze eskému tení nebo pednesení . . . ne-

hodí se jiná, než dle zákon pízvuku psaná báse —
nech o tom jak chtjí soudí odprcové jeho.'

Jak z této anarchie vybednouti. Nebeský tehdy

sice nepovdl, leda neuritými, nejasnými frasemi; ale
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i pes to jsou jeho výroky v djinách eského verše

významné 1 a dobe svdí, jak tém zdravý pud vedl

mladší generace od falešné asomíry Jungmannovy na-

zpt ke správné theorii Dobrovského.

Za to nijak nelíbil se Nebeskému druhý význaný

spor eských literát, Hankovy malicherné hádky pra-

vopisné. jPravopis zase nový, zase jsme bohatší!' —
napsal v Kvtech 1844, str. 24. ,Bude to brzo zásluha,

psáti beze všeho pravopisu", dodal ironicky.

Významnjší jest pomr našeho byronisty k národ-

ním písním, o nichž šíe se zmínil, referuje o sbírce

Erbenov (v Novinách Kvt 1841, str. 93 si.). Jako

celá doba jeho, horuje i Nebeský, ctitel Herderv a ro-

mantiky, o prostých tchto plodech a vrných obrazech

lidu, ,nejdražšího pravému synu národa', vytýká jejich

zachovalost a národní ryzost i význam, ukazuje na d-
ležitost nápv, cenu básnickou, k jejímuž pochopení

teba ovšem známosti symboliky celé pírody, vliv

na poesii umlou (u Goetha, Mickievi^icze), význam

mythologický, jazykozpytný, kulturn historický atd.

Ale zárove vyslovuje se také skepticky, ba výstražn

proti tehdejší mánii bezduchého napodobování lidových

písní, nastalé vlivem Celakovského ,Ohlas', ale bez jeho

velikého talentu a hlubokého porozumní lidové poesii:

,A si jen žádný nemyslí, že nás pouhé napodobnní

národních písní spasí' (v Kvtech 1844, str. 56). A opt
v Novinách Kvt 1843, str. 2: ,Dobe cítíme, že tu

(k založení eské poesie) nevystaí napodobnní písní

lidu; to jesti jen jedna stránka národního ducha; musí

se všecky sebrati a nadchnouti vyšším duchem usv-

1 Viz podrobnji ve vystižné rozprav Jos. Krále ,0 pro-

sodii eské' (Listy íilol. 1894, str. 3:í9 si.).
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domnjšího, hlubšího a rozsáhlejšího názoru svta; to,

co celým lovenstvem posud hnulo, je kojilo a po-

vzneslo, musí vstoupiti do našich živl, z obojích po-

mr teprve se mže neho vyššího nadíti' (srov. také

M. 1853, I, 172).

Tmto názorm, jež tak významn osvtlují vlastní

poesii Nebeského a zárove shodu mezi Nebeským a

Havlíkem (Quis, Korrespondence K. Havlíka, str. 170),

Nebeský zstal navždy vren (srov. posudek Erbeno-

vých , Prostonárodních písní' v Krit. píl. Národ. List

1864, str. 81 si.).

Výtky jeho netýkaly se ovšem ,Ohlas' elakov-

ského. Pro ty choval tolik vážnosti, že jediná báse ,To-

man a lesní panna' nkolikráte mu vyvážila všecku po-

esii eskou z poátku XIX. vku. Stejnou chválou uvítal

také pozdji Erbenovu ,Kytici', ,dílo vysoce básnické

a národní', vzor, ,jak se onch živl, ježto se v podá-

ních a písních a vbec v celém spsobu duševního ži-

vota lidu skrývají, použíti má, aby opravdov národní

básnictví se vyvinulo' (CCM, 1853).

Stejné sympathie k lidu, ale zárove také smysl

pro vyšší úkoly poesie ozývají se z Nebeského posudku

o Rankov spise ,Aus dem Bohmerwalde' (v Kvt. 1844,

324 si.), z nhož zárove patrno, jak asi Nebeský p-
sobil na dvrnou svou pítelkyni (od r. 1842), Boženu
Nmcovou a její lidové povídky.'^

V Kvtech 1842 (str. 199 si.) Nebeský zaal si

všímati také eského divadla, ukazuje na potebu po-

vznésti herecké umní, podpory eské produkce atd.;

ale úvahy ty perušeny pro mrzutosti.

- Viz níže pi Nmcové.
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Již Z tchto ukázek patrné, které vci zajímaly Ne-

beského nejen za jeho studií filosofických, ale také po.

zdji za studií medicíny. A listy jeho Krouskému, tehdy

nejdvrnjšímu z pátel Nebeského, potvrzují totéž.

Vypravují o vzrstu národního ruchu v Praze, o eských
bálech a besedách, o poešování techniky a Uené
spolenosti, o nových knihách eských i cizích atd.

ale o medicín vytrvale mlí. Chlebné studium to pa-

trn nebavilo Nebeského básníka, literáta, vlastence.

*

A básníkem, literátem, vlastencem Nebeský zstal

i ve Vídni, kam odjel na podzim 1843 pokraovat ve

studiích. Víde nejen rozšíila jeho rozhled, obohatila

jeho zkušenosti, prohloubila jeho vlastenectví, nýbrž

celému životu i innosti dala nový smr, vytkla nové

cíle.

Básnicky naladné duše Nebeského Víde nedojala

nikterak píjemn. Dlouho se steskem vzpomínal na

Cechy, ,srdce Evropy a svtodjin, na zem zasvcenou

utrpením, krví a slávou a ozáenou bleskem vycháze-

jícího slunce' a nejvíce na Prahu, ,velebnou, vážnou,

zadumanou vdovu. Spartu duch, kde uHcemi kráí za-

chmuený stín velké, slavné, krvavé historie eské' (eská

Vela 1845, str. 220 si.).

Stesk po vzdálené vlasti byl jedním podntem, ži-

vícím plamen jeho národních cit. Brzy dostavily se

také jiné, ješt významnjší. Již od poátku XIX." stol.

Víde byla dležitým stedem Slovan, aspo rakous-

kých. Jmenovit studentstvo slovanské hojn picházelo

na její universitu. Nebeský, jenž již v Praze tolik ho-

roval o Slovanství a slovanské poesii Kollárov, vyhle-

dával záhy styk s tmito slovanskými studenty.
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Nejmén radosti psobili mu Slováci. Chválil sice je

jich nadšení, ráznost, ohe, ale za to nelíbil se mu nedo-

statek ,ádného politického smýšlení, náklonnost k Rusku,

co nám odporné, mlhavý idealismus, málo reálnosti,

samé horování — žádný in', nejvíce však jejich snaha

po literární odluce. Když ve Vídni vlastníma oima
poznal snahy a plány slovenské, tu nejen soukrom, ale

také veejn ozval se proti rozkolu vážnými výstrahami,

satirou, ironií i dtklivými radami ke smíru obou bra-

trských národ, jež jsou mu stejn drahými.

Za to tím více radosti a nadjí do budoucnosti Slo-

vanstva psobili Nebeskému ohniví, smlí, sebevdomí
synové slovanského jihu (osobn poznal Vuka Ka-
radžie, Gaje, Stanka Vraže), které bylo všude

znáti, jejichž jazyk všude hlun znl, jako všude

velo jejich národní nadšení. Jejich horoucí, ohnivé

nadšení bezdky rozehívalo také Nebeského vlastenectví

a slovanství.

Dalším podntem byly pomry eského obyvatel-

stva ve Vídni, íseln Cechové byli mnohem etnjší

než na p. Jihoslované, a pece nebylo pohledu žalost-

njšího než na massy eského lidu bez národního citu,

smýšlení, hrdosti, za to však s tím vtší bídou sociální

i mravní. Pohled ten asto, denn rozechvíval duši Ne-

beského nejen k hlubokému soucitu s ubohými krajany,

ale také ku pemýšlení o prostedcích, jimiž by bylo

možno pomoci jak tmto vídeským massám eským,
tak eskému lidu vbec. A v takových chvílích Ne-

beský uvdomoval si nové úkoly, nov é povinnosti es-

kého spisovatele, vlastence: býti buditelem, vychovatelem,

uitelem toho lidu.
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Posléze mocn psobilo na Nebeského také samo

nmectví vídeské. Veškerým svým vzdláním, studiemi,

okolím i duchem asu Nebeský veden byl k literatue

nmecké, k ,mladému Nmecku'; odtud ssál takové

množství myšlenek, cit, snah, že souasníci právem mu
vytýkali némeckost. Pobyt ve Vídni zpsobil asem
i v tomto smru patrný obrat. Prostednictvím svých

nmeckých pátel z Prahy Nebeský stýkal se dosti d-
vrn s kruhy vídeských liberál z mladší generace,

vtšinou píslušník ,mladého Nmecka', poznal jejich

snahy, smýšlení jmenovit vi Slovanm a poznání to

záhy otevelo mu oi a ochladilo jeho velé sympathie

k nmeckému liberalismu, zvlášt když jeho ideální

snaha získati nkteré nmecké pátele (Frankla atd.)

skonila nezdarem a jinde z lánk Laubových, Susel-

kových vyznívala nesmiitelná nepíze, ba nenávist,

pohrdání, hanobení všeho, co bylo slovanské.

Jak všecky tyto nové, mocné dojmy a zkušenosti

psobily na Nebeského, vyítáme z jeho vídeských

list a lánk, posílaných do ,Kvt' a ,Ceské Vely'

v 1. 1844— 46, jež obsahem i formou jsou z prvních po-

kus o eský feuilleton.

Pod dojmy vídeskými stává se rozhorleným obrán-

cem eských a slovanských snah proti ,nespravedlivému,

surovému' odporu a pomluvám nmeckým, s vroucností

tím vtší píše o významu idey národnostní, vzpomíná

vlastního probuzení (,Tetí íjen 1843' v Ces. Vele
1845), uvažuje o znovuzrození celého národa, v nž pln
ví, a v novém svtle vidí ,obrovskou' práci eských
buditel, s Dobrovským a Jungmannem v ele. Zkuše-

nosti vídeské nauily ho rozumti a vážiti si filolo-

gických snah jejich, povstná výtka Mickiewiczova zdá
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se mu nyní spíše pochvalou: Je opravdu zapotebí,

abychom byli národ íilolo<^, nebo kam by se náš jazyk

podl, jelikož život všemožn se piiuje, aby jej po-

kazil a zohyzdil ... Je to stav velmi smutný, vše takoka,

co jinde jazyk vzdlává, kazí náš, jen literatura je jediná

hráz proti tomu návalu, akoliv i ta není docela beze

všeho podezení'.

Mocné, hrdé národní sebevdomí, vlastenectví pro-

hloubené v opravdovou, obtavou, úinnou povinnost

všech vrstev národa jest Nebeskému nejbezpenjší hrad-

bou proti tomuto nebezpeí. Proto pamtliv jsa, jak djiny

jej probudily, opt a opt ukazuje na buditelský vý-

znam jejich, peje si ,živého, do duše a obraznosti

sahajícího' djepisu (,kéž by nám ho napsal Tyl!'), ale

zárove také knihy dkladné, vdecké (,kéž by p. Pa-

lacký velému pání celého národa chtl zadost uiniti

a výtené své dílo také esky vydal').

Vedle djin zdají se však Nebeskému také jiné vci

pro nás pounými, pedevším ,naše vady, slabosti, bídy,

jejichž poznání nás jen síliti musí a také bude, nebo

stud, zloba a bolest nutí ku pedu, a to zajisté vlastenec

musí hojn cítit, vida, jak velký díl jeho národa pozbyl

vdomí pro est, slávu a strast národní . . . Proto s tím

jen na svtlo, žádné mazleni se sprostotou!' Vren jsa této

zásad. Nebeský ve svých obrázcích eské spolenosti

vídeské nezakrývá temných stránek a stín, ukazuje

na skrovný národní cit, chabé smýšlení, nedostatek

hrdosti ve vyšších tídách, jež jeví se všude, v ,mluv-

nických a pravopisných mrzácích' na nápisech, ve spo-

lenostech, doma i na ulici.

A stejné stíny nalézá i ve tídách nižších: ,Je to

smutný pohled na ten náš lid, jak za tím kusem chleba
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bhá. Z jara táhnou z Cech celé houfy, osmahh', chromí,

s uzly na zádech; ulicemi Vídn unaveným kvapem

kráejí, ani se neohlédnou po krásných krámech a do-

mích. Ta otuplost bolí pi pohledu na n nejvíce'.

A jaká jest píina této otuplosti, bídy.^ Nevzdlanost,

odpovídá si Nebeský a proto nepomíjí žádné píleži-

tosti, aby pobádal k odstranní jejímu národním vycho-

váním: ,Tato potupa a zneuctní jména eského, toto

nádennictví, ta zmalátnlost jenom národním vychováním

pestat mže . . . Co je národ bez vzdlanosti V ní

se zakládá síla, moc, est, národní a osobní bohatství,

blaho i mravnost' (Kvty 1845, 86 si.).

A nejen o úelu, také o prostedcích k nmu zmiují

se vídeské listy Nebeského, vytýkajíce za svatou a první

povinnost všech vlastenc, vzdlanc, spisovatel: stále si

všímati lidu, síly a koene národa, peovati, aby nebyl

rozežrán a maen cizotou, jelikož z nho rosteme, stu-

dovati jej, pouovati a povznášeti ho mravn, kulturn,

hospodásky, vštípiti mu ,usvdomní své hodnosti a váž-

nosti, aby nabyl úcty sám ped sebou a ped svým náro-

dem', a to pomocí národních škol, lidových knihoven, pro-

stonárodních spis právnických, hospodáských atd. —
vše ovšem bez ujmy také vyšších úkol, jež píslušejí

ádnému národu (Kvty 1845, 231 si. a 235; M. 1846,

242 si.). Pochopujeme, co sblížilo Nebeského s Havlí-

kem, jenž chtl mu již koncem 1846 penechati vedení

,Vely' a poátkem 1847 získal jej za spolupracovníka

,Pražských Novin' (Quis, Korrespondence K. Havlíka,

str. 408), a co vedle Herdera a romantiky vedlo jej ke

studiu hteratury lidové.

Jaké to vyšší úkoly tanuly Nebeskému na mysli,

asto povdl, zejména v zajímavém lánku ,Nkolik
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slov O filosofii' (v M. 1846, str. 242), ukazujícím

na potebu, aby ,národ byl organismem celistvým, nejsa

více spokojen se životem v nízkém okresu, snažil se

proklestiti sob dráhu ke všem oborm ducha a života' . .

Jen tenkrát oekávati mžeme svtlo, posilu, est a moc,

když síla vdy, pravá vzdlanost a umní ve vyšších

tídách v tom samém národním duchu se vyvinula'.

Ovocem pobytu ve Vídni byly posléze také Nebes-

kého snahy o získání Žid pro eský národ. Snahy ty cha-

rakterisují nejen opravdovost jeho úsilí o sesílení a po-

krok naší národnosti, ale zárove také dosvdují, jako

jsme to vidli pi poesii Nebeského, jeho blízkou pí-

buznost a souvislost s ,mladým Nmeckem' i ,mladou

Polskou' a jejich pedchdci, jmenovit s Herderem.

Herder vedle Lessinga získal hlavn Židy pro svj

národ; nmecké umní, literatura i vda v prvé polovici

XIX stol. vykazuje etná a význaná jména z ad ži-

dovských. A ím Židé byli pro ,mladé Nmecko', zná-

zorují dosti elná jména Borne a Heine. Podobn
v Polsku boena ponenáhlu ínská ze mezi Židy a

Poláky, zvlášt když nešastný konec polského povstání

mezi mladšími spisovateli Židy vzbudil tolik upím-
ných projev soucitu.

I eští byronisté záhy poali si všímati otázky židov-

ské. Mácha v básni ,0 puštný' vyslovuje již živou

úast k rozplašenému židovskému národu, jenž nemá,

kam by hlavu sklonil, a daleko od vlasti, od prachu

svých otc žije v zlé potup. Epigon Máchv, Sabina^

žil v dvrných stycích s pražskými literáty Židy.

Sympathické tyto projevy nemohly ovšem zstati

bez vlivu na pomr obrozujícího se Židovstva k obro-
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zenému národu eskému. Vskutku také od poátku let

tyicátých poal se mezi uvdomlejšími Židy eskými

jeviti jakýsi vlastenecký ruch. Sám Moric Hartmann

v prvních sbírkách básnických asto se honosil, že

se zrodil v zemi husitské, projevoval lásku k jejímu

jazyku, vynášeje jej s polštinou nad ruštinu, želel nkdejší

slávy eské, z níž také asto erpal sujety svých básní,

horoval o mkké, tajemné hudb eské atd.

Ježto tito židovští básníci stáli v ele nmeckého

byronismu v Cechách, Nebeský záhy se s nimi spá-

telil a s úastí sledoval jejich eské sympathie. V hor-

kém ovzduší vídeském, jež rodilo v hlav Nebeského

plán za plánem ku povznesení, sesílení eské národ-

nosti, úast ta víc a více rostla, živena jsouc jmenovit

dvrnými styky se Siegfriedem Kap perem, jenž

již v Praze pilnul k Nebeskému ,oddaným' pátelstvím^

a s nadšením pidal se k jeho plánm, pracovati ke

sblížení esko- židovskému.

Když pak r. 1843 David Kuh, nadšený tehdy sym-

pathiemi ke Slovanstvu, jal se k témuž cíli pracovati

vele psaným appellem na Židy, aby se ujali Slovan-

stva (v ,Zeitung des Judenthums'), vystoupil také Ne-

beský, aby na eské stran pipravoval pdu pro doroz-

umní esko-židovské, od nhož mnoho si sliboval (list

Krouskému 1 843). lánkem ,Nco o pomru Slovan
a Žid' (v Kvtech 1844, str. 91) zahájil diskussi. Ne-

beský vytýká tu smutný úkaz, že Židé posud nebrali

podílu v národním snažení slovanském, ano naopak

stranním cizímu živlu podrývali náš národ. Mezi Slo-

vany jich žije pes dva milliony, a nikde ani památky,

ani dost malikého úkazu njaké innosti na našem

3 Viz Kapperovu báse ,Vrnému píteli V. N.' v Kvt. 1845.
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poli národním není pozorovati. Toto smutné a obma
stranám škodlivé odlouení mlo by pestati a snad

také pestane. lánek Kuhv, vybízející Židovstvo, aby

pilnulo k národnímu snažení Slovanstva, jest Nebeskému

znamením brzkého sblížení, velikého smíru, za njž

se vele opt a opt pimlouvá na stran eské i ži-

dovské (,Slované a Židé', v Kvt. 1845), pipravuje

mu pdu drobnostmi literárními (,Rabbi Lob' a ,Zed'

rabbiho Judy Chasida', v Ces. Vele 1844; ,Ži-

dovské vzpomínky,' t. 1 845 ; eské básn S. Kappera

v Kvt. 1845), referuje o výsledcích {,Opt nco o

Židech', v Kvt. 1845).

Poslední lánky Nebeského vyšly v Kvtech 1846

a v eské Vele 1846 (str. 24) v dopisu z Vídn;
Nebeský pehlíží tu ovoce svých snah, ale jeho ohnivé

nadšení zdá se již pod chladnou skuteností pozbývati

velosti, jež dýchala z prvních slov. Z mladých pátel

jeho jen Kapper zstal vren eským snahám a pipra-

voval k tisku své eské básn. Nebeský skládal v jejich

vydání velké nadje pro Židovstvo i eskou literaturu

a dává jim zde výraz.

Jinde však nadje jeho na sblížení Slovanstva a Ži-

dovstva se zkalila. Dusilyf ji mnohé a mnohé píiny
jak na stran eské, tak na stran židovské. V této totiž

po nedlouho trvajícím nadšení národním nastal starý

vlastenecký indiíTerentismus, piostující se ím blíže

k roku osmatyicátému, tím rozhodnji v pímý odpor

proti eským snahám, v nichž nmecko-židovští liberá-

lové spatovali kus reakce; na oné pak stran neustá-

valy staleté zkušenosti národní ozývati se proti humánním,

avšak namnoze ideálním snahám Nebeského, jež zvlášt

v prozíravém duchu Havlíkov vzbudily energický

Literatura eská devatenáctého století. lU/i. 23
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odpor (ve Vele 1846). Rozdíl mezi romantikem Ne-

beským a realistou Havlíkem projevil se tu zejm.
Blízká budoucnost ukázala, že realista Havlíek ml
pravdu. CeUí Židé zstali u nás vzácnou výjimkou

až do dnes.

Kolem r. 1846 pestávají drobné novináské a li-

terární lánky Nebeského. Zjev ten souvisí s velikou

promnou, která se udala ve vnitním i vnjším život

Nebeského. Jako básník a medik pišel na podzim 1843

do Vídn. Když po tech letech Víde opouštl, dávno

zekl se Musy své a rovnž dávno opustil medicinu,

jež mu byla odporná.

Místo medicíny upoutalo jej docela jiné studium,

posavadní innosti i povaze jeho mnohem bližší, stu-

dium literární historie. O Nebeský marn usiloval jako

básníky toho pln dosáhl jako literáfni historik: vnit-

ního uspokojení, klidu a obecného uznání. V literárn

historických pracích je další veliký význam Nebeského

v djinách naši literatury v druhé tetin XIX. století.

V.

Nebeského studie literárn historické.

Významná, vdomá snaha, rozšíiti obzor literatury

eské na evropský a tím ji povznésti a zmodernisovati,

snaha, tak sympathicky charakterisující básnickou a kri-

tickou innost Nebeského, proniká také zejm z jeho

studií literárn historických: usilují o pokrok a povzne-

sení eské literární historie podle vzoru nejvtších a

nejmodernjších historik evropských, a to zcela v duchu

básnických snah Máchových, jež tak rozšíeny a appli-
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kovány na vdeckou literaturu eskou. Nejen tudíž jako

básník, také jako literární historik Nebeský jde cestou

Máchovou, šíí ji a dále razí a zárove sbližuje ji s ve-

ejným mínním, budí pro ni sympathie a pochopení,

dokazuje hlubokou píbuznost snah Máchových se sna-

hami nejvtších buditel, Dobrovského, Jungmanna, Pa-

lackého a Safaíka, s nimiž literárn historickými pra-

cemi záhy se sbližuje.

Avšak nejen touto snahou, také celou erudicí Ne-

beského innost literárn historická souvisí co nejúže

s jeho pracemi básnickými a kritickými. Nejen jako

básník a kritik, nýbrž také jako literární historik Ne-

beský vychází od nmeckých romantik. K nim vedly

jej jednak sympathie básnické a hlavn celý rozvoj mo-

derní literární historie.

Byli to romantikové -— bratí Schlegelové —
kteí první se odvážili realisovati velikou myšlenku

Herderovu v duchu jejího hlasatelele i jeho vzoru Win-

ckelmanna a položili tak základy vlastní historie lite-

rární, na nichž buduje pak celá budoucnost.

Nebeský tuto zásluhu nmeckých romantik dobe
znal a již jako básník (1844) cenil ji výše než básnické

jejich dílo (viz str. 290 si.). Tím více ovšem si jí vážil po-

zdji jako literární historik, jak patrno z jeho prací

v tomto oboru, asto prozrazujících vliv a vzor roman-

tik.

S romantikou a jejím pedchdcem Herderem (a Les-

singem) souvisí zejm universálnost literárních a histo-

rických interess a snah Nebeského. Významná slova

jeho o zásluhách Lessingových a romantiky (viz str. 290 si.)

jsou zejm programem vlastních prací Nebeského

o poesii ecké a ímské, zejména dramatické, o Shakes-

23*
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pearovi, Calderonovi, o romancích španlských a národ-

ních písních novoeckých.

Romantikové psobili tuším na Nebeského zálibu

pro starovk eské poesie, od nich se nauil umní
povšechných charakteristik celých epoch a skupin a je-

jich pomru k západo-evropským vzorm, jimiž vyznaují

se na p. úvody k jeho rozpravám o Tristramovi, Alex-

andreid, Sporu duše s tlem, Mastikái atd.

S jejich horováním pro Nibelungy a Heldenbuch

souvisí do jisté míry i Nebeského názory o RK, a
záhy tuší v nm padlek, dále studie o ,literatue lidu',

zájem pro lidovou poesii, jmenovit pro píse, a její

rozbory methodou srovnávací (Tieck, Gorres, Grim-

mové, Uhland, John Dunlop, Schubert).

Na romantiky posléze upomíná také jakási ducha-

plná nonchalance, tak význaná pro vtšinu Nebeského

studií, zvlášt u porovnání s detailní akribií Safaíkovou,

pední píina, pro význam Nebeského v naší literární

historii asto bývá nedoceován.

Ješt hlubším, pronikavjším vlivem zasahují Nebe-

ského pozdjší fase ve vývoji nmecké literární historie,

jež rychle a podivuhodn vyrstá ze základ polože-

ných romantikou, jsouc podporována a zúrodována

mnohonásobnými podnty a vlivy germánské filologie,

práv tehdy vdecky organisované (bratí G r i m m o v é,

L a c h m a n n), historických a aesthetických názor G o e-

thových a Schillerových, filosofie He gel o vy,

rozkvétající historie politické a kulturní, a vrcholí v epo-

chální ,Geschichte der poetischen National-

literatur der Deutschen', vydané v 1. 1835— 1842

G. Gervinusem. ^

1 Srov. H. Paul, Grundriss d. gei man. Philologie I2, str.

135. sU.
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Tém všechny tyto vlivy a podnty pímo zasahují

Nebeského, horujícího pro Goetha a nadšeného pro He-

gela (jNkolik slov o filosofii' v M. 1 846), jehož

filosofií djin mnoho se zanášel v 1. 1844, jak patrno

z plánu napsati lánek téhož obsahu (viz str. 305)

i z pozdjších ,Nkolika slov o literární hi-

storii' (1854), prozrazujících ješt vliv jeho názor.

Ale nejmocnjší popudy a zárove smrodatné vzory

pro literární historii dah Nebeskému Lachmann a

zvlášt Gervinus svými ,Djinami'.

S Lachmannovou epochální rozpravou,Betrachtungen

iiber Homers Ilias' (1837— 41) souvisí bezpochyby plán

Nebeského práce o Homerovi (zmínný v list Krou-

skému z r. 1844). Lachmann a jeho pedchdce F. A.

Wolf zstali Nebeskému navždy ,vzorem kritické

methody a vdeckého bádání' (v lánku o ,Kalevale'

v CCM. 1866), jejich názory o domnle lidovém pvodu
básní Homerových, Nibelung, velikých epos indických

a finské Kalevaly byly mu až do smrti nevývratným

evangeliem (srov. lánek o RK v M. 1852 a 1853

a rozpravu o ,Kalevale' t. 1866). Z prací Lachmannových
a jeho stoupenc Nebeský poznal význam, požadavky

a methodu textové kritiky a všeho, co s ní souvisí

(theoreticky vysloveny zvlášt v uvedené rozprav o RK
v CCM 1852 a 1853), na Lachmanna, ovšem i na ro-

mantiky Schlegly posléze upomíná i Nebeského zasa-

hování v literární historii eskou a klassickou.

Vlivem ješt pronikavjším a význanjším pro

Nebeského literárn historickou theorii i praxi psobily

Gervinusovy ,Djiny', jež nejen v Nmecku, ale také

v Cechách vzbudily mocný rozruch.-

- Srovn. Koubkovu ,Sylvestrovu noc' v SS. II, 97.
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Jakým dojmem úinkovaly na Nebeského, vyítáme
jednak z hojných reminiscencí v jeho rozpravách (na p.
v Alexandreid), z nadšené chvály v lánku o Shakes-

pearovi (1851) — ,muž vynikající rozsáhlou ueností

literární a zdravým vkusem, výteným, jadrným a muž-

ným smýšlením, proslulý netranností v posuzování vlastní

literatury nmecké i pomr a vykojený pragmatickými

studiemi historickými' — a hlavn z literárn historic-

kého kréda, jak je Nebeský formuloval v CCM. 1847,

I, str. 584 si. proti dosavadnímu, vtšinou povrchn biblio-

grafickému a jednostrann filologickému tradování lite-

rární historie:

,Ctenái bezprostednímu se arci jeví každé dílo co

úkaz jednotlivý, samostatný a nesouvisící; ale vda se

takovým pojímáním uspokojiti nedá, ona je musi pova-

žovati co výrostek z pudy vku tehdejšího, a organické

spojení jeho vytknouti s celým duchem tehdejším. Tím

nabývá každá památka literní -teprv života, ajen tenkrát

se úplné poznati, oceniti a pojmouti muže; tím pestává

historie literatury býti pouhým jmenoslovím., a zaíná býti

historií duševního života. Pi tom arci se musí zacho-

vati jisté meze, aby takové slídní po nitích jedno-

tlivých celé tkaniny literatury se nestalo pouhým vplyv-

kováním, jakoby každý ku své stve byl vzal jen

kus tak nazvaného názoru svého vku, musí se šetit

samoinná síla osobnosti, z které se práv rodí tento

názor vku, a sebe menší síla mla jakési psobení na

jeho utvoení, jako se práv zase ta nejsamostatnjší

mu uhnouti v stavu není.

K literární historii ale také nestaí pouhé vypátrání, jak

skladba vyrostla ze svého vku, jest teba na ni též klásti

mítko všeobecné idey absolutní, bu aesthetiky, bud

i
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jinó vdy, do jakého oboru práv patí. Nesmí se arci

nikdy zapomenouti, že tato míra jest zase jen výrstek

vku, ale i živoucí má své právo a duch své jádro ab-

solutní a vné, by se i zjevoval v petvorách nejroz-

manitjších dle osobnosti národu pirozené a dle osob-

nosti vku historické. Není tedy ani možno, ani záslužno

se odíci takového mítka, nkteré stvry stedovké

je arci jen tžko snášejí, a požadují pojímání jen pouze

ve svém duchu. Dle našeho zdání musí se každá pa-

mátka umlecká a básnická pojmout co výrstek svého

vku, v organickém spojení s ním co plod ducha tvoí-

cího osobnosti samostatné, a dle idey všeobecné vdecké;

opomine-li se první, vede to k jalovému a nepravdivému

rozumování a nespravedlivé a nesnášenlivé subjektivnosti,

pakli se nebée ohled na druhé, iní se kivda osob-

nosti samostatn ze sebe tvoící, a tetí zavádí k ne-

chutnému a bezdušnému pouhému podávání'.^

Prvým pohledem postihujeme v tchto názorech,

vyslovených Nebeským poprvé v naší literatue s takou

pesností, rozhodností a obšírností, vliv Gervinusv. Jsou

zejm abstrahovány z jeho ,Djin'.

Význam tohoto inu Nebeského ve vývoji naší li-

terární historie po stránce methodické jest zejmý. Pi-

jetím methody a názor Gervinusových Nebeský pošinul

naši literární historii do prosted evropského proudu,

povznesl ji methodicky na nejvyšší stupe soudobého

vývoje a na plstoletí vykázal jí cestu a cíl, tím spíše,

že stále sleduje její pokroky v cizin, obas s nimi se-

2 Srov. také .Nkolik slov o literární historií' (v pro-

grammu Jungmannovy školy z r. 1854, kde Nebeský se dotýká

povahy a nutné zákonnosti literárních výtvor jako projev

lidského ducha a nastiuje odtud úkol literární historie ,na nej-

vyšším jejím stupni'.
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znamoval eské obecenstvo. Tato methodická zásluha

Nebeského byla asto vdn uznána, na p. Josefem

Truhláem, jenž výše zmínné krédo Nebeského nazval

,zlatými slovy, jichž by mli býti pamtlivi všickni, kdož

se zabývají literárními djinami' (v CCM. 1881, str 244 si.).

Zásluha tato a ovšem i etné jednotlivosti v ob-

sahu vyvažují také aspo do jisté míry nkteré slabé

stránky Nebeského prací literárn historických, zejmé

zejména srovnáním s hlubšími rozpravami Palackého a

Safaíkovými: jistou duchaplnou povrchnost a noncha-

lanci a hlavn zanedbávání filologické stránky, nezbytné

zvlášt pro starší fase literární.

Kdo by však pro tyto nedostatky, opravdu vážné,

chtli podceovati význam literárn historických prací

Nebeského, nesmjí zapomínati, že jsou pirozeným d-
sledkem celé jeho erudice literárn historické, ba do jisté

míry nutným rubem jeho historické methody a jejích

vzor, a dále že Nebeský nefilolog výslovn omezil úkol

svých rozprav hlavn ,na vytknutí souvislosti jednotli-

vých našich památek se stvrami toho druhu u jiných

národ' (M. 1847, str. 584 si.). Jednostranné filolo-

gické pojímání a tradování zvlášt naší staré básnické

literatury, dotud u nás po vtšin pevládající, chtl jen

rozšíiti, doplniti, prohloubiti novým stanoviskem, histo-

rickým, jako Palacký uinil již pro dobu novjší (ve stati

o Komenském). Proto kladl na n takový draz. To však

nikterak neznamenalo podceování stránky filologické,

kterou tolik cenil pi Safaíkovi a zvlášt pi Do-

brovském, ,velmi opatrném, výteném, velmistru kri

tiky', jenž v oích Nebeského ím dále tím výše stoupá.

Vedle literárních podnt a vliv cizích i domá-

cích psobily na Nebeského studie literárn historické



PODNTY NOVÝCH POMR VNJŠÍCH. ^'-^

také vnjší poniry a okolnosti, v nichž žil od roku

1846.

Téhož roku opustil nehostinnou Víde a dm Weit-

lofv, kde zažil tolik smutných zkušeností a ,mizeráctví',

a vrátil se do Prahy, kdež pijal vychovatelské místo

v dom rytíe Jana Norberta z Neuberka. Rytíská ro-

dina Neuberkv nevynikala sice ani starobylostí, ani

statky, ale smýšlením, vzdláním a jmenovit sympa-

thiemi ku probouzející se národnosti eské povznesla

se vysoko nad mnohý starý rod eský a získala si mezi

vlastenci v prvé polovici XIX. stol. zvuného jména.

Platí to zejména o Janovi z Neuberka, jenž stejn

proslul jako kurátor Matice eské (od r. 1841) a pozdji

jako president sboru musejního (Nebeský, Djiny musea

162 si.).

A v tomto vlasteneckém, vzdlaném dom Nebes-

ký v íjnu 1846 pijal místo vychovatelské. Duchem,

vzdláním i inností vlasteneckou a literární získal si

záhy dvry a pízn Neuberkovy a tím zabezpeil si

také co nejpíjemnjší pobyt v jeho rodin. ,V dom
neuberském jsem tuze spokojen, jest to velmi ádný
dm', pochvaloval si již v prosinci 1846. Klid, spoko-

jenost a zajištná existence psobily pak na literárn-

historické práce Nebeského stejn pízniv, jako bohatá

knihovna neuberská, jejíž poklady staly se mu voln
pístupnými a samy lákaly ke studiu. A stejn mocné
popudy nalezl Nebeský zajisté také v nejbližším okolí

presidenta musejního sboru: v musejní knihovn a

v Musejníku, do nhož psával již ve Vídni, a v pátel-

ských stycích s mladšími i staršími literáty a uenci

pražskými, z nichž s pedními sblížil se v dom neu-

berském íSafaíkem, Palackým).
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Jak jmenovit Šafaík pímo povzbuzoval Nebeského,

svdí poznámka jeho v M. 1847, 1, 310: ,Avšak

ocenní (zlomk Alexandreidy a legend), vyšetení p-
vodu a udání pomru jejich k podobným plodm cizích

literatur zstaveno budiž dmyslu a pilnosti ctihodného

pvodce lánku o básních djepravných, kterýž pi

delším setrvání v pracech tak chvaln zaatých nepo-

chybn nové žádoucí svtlo na celý ten pedmt vyleje'.

S tmito šastnými pomry vnjšího i vnitního života

od r. 1846 do r. 1848 souhlasí také rozsah i obsah Ne-

beského lánk literárn historických. Jest to v tomto

oboru nejplodnjší, nejvýznamnjší období jeho innosti.

Na samém poátku dosti etných a rozmanitých

tchto prací jest rozprava ,Písn bratra Jana Au-
gusty, kteréž dlal ve vzení' (CCM. 1 845), prvá

práce Nebeského pro Musejník a zárove zejmý pe-

chod od vídeských dopis, kde píše již o veliké kul-

turní a národní cen této památky (v Kvt. 1845, str 95 1,

k rozpravám literárn historickým.

O obsáhlejších studiích pípravných a hlubším roz-

boru svdí již rozpravy následující: ,Tristram, velký
rek' (M. 1846), jímž Nebeský se obíral již r. 1844,

a ,eská Alexandreis' (t. 1847), podnes zajímavé

ne jenom methodicky, ale i vcn. Ob staroeské

skladby Nebeský poprvé v naší literatue charakterisuje

na širokém kulturním a literárním pozadí západo-evrop-

ské kultury a poesie rytíské, z nichž vyrostly, po-

prvé stanoví jejich — mimochodem i eského Tan-

dariáše — povšechný pomr k pedlohám nmeckým
a latinským, podle nichž u nás spracovány, a poprvé odha-

duje jejich cenu básnickou i Hterárn historickou a sice
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s tak správným porozumním a kritickým dmyslem,
že nejen ocenní — Nebeský první ukázal, že Ale-

xandreis, nedoceovaná, jako všecka staroeská poesie

západnická, ješt Palackým, Safaíkem a Jungmanncm,
jest ,nejvýtenjší skladba celého staroeského básnictví

v duchu kesfansko-evropském' — ale i mohé jednotli-

vosti z rozboru eských básní obstály i po podrobných

pracích Gebauerových, Langových, Havlíkových, jež pi-

rozen výsledky Nebeského doplnily a prohloubily,

jmenovit po stránce íilologicko-kritické.

V týž široký rámec kulturního a literárního života

západo-evropského Nebeský vkládá také obrazy duchov-

ního básnictví eského. Tak k rozprav o,Zlomcích
djepravných básní' (v CCM. 1847) pidal pkný,
pouný závrek, nastiující jednak veliké pevraty v ce-

lém národním život pohanském, jež zpsobil nový,

kesanský duch, jednak nenáhlý vzrst kesanské lite-

ratury v národních jazycích od nejnutnjších formuli

obadových, zpovdních a podobných drobností až ku

pekladm a parafrasím sv. Písma, od prostých homilií

a písní až po bohatou, více mén samostatnou poesii

a prosu, i boj této náboženské literatury s literaturou

svtskou a posléze zjalovní poesie v didaktiku, alle-

gorii, mystiku atd.

Ale také ve vlastní rozprav o zlomcích djeprav-

ných básní nalézáme, a psána trochu zbžn, nesou-

stavn (vyvrací vlastn domnní Výboru, že by tyto

zlomky s legendou o Apoštolích náležely k jednomu

celku, jenž by byl obsahoval njaký cyklus djin prvoke-

sanských), mnohou dobrou poznámku. Nebeského hy-

pothesu, že legendy o Apoštolích jsou ,odryvkem zver-

šovaného vypravování djin svta', jako nmecká Welt-
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chronik, Kaiserchronik, domnnku o básnické Škole

kvetoucí kolem r. 1300, stanovení jejich skrovné ceny

básnické pevzal nejen Feifalik, ale novji také Gebauer

a j., kteí zárove iilologické rozbory Nebeského znané
prohloubili.

Podobn v legend o Jidáši Nebeský správn hádal

na latinský originál, jehož skladatel mnich pevzal a

zmrzail antické a židovské povsti.

Posléze pi legend o Pilátovi, již teprve Ne-

beský rozpoznal (Výbor nadepsal zlomek: Král na

lovu), oznail z cizích skladeb latinskou za nejbližší

eské, ukázal na prvky, z nichž se povst vyvinula, na-

stínil její rozšíení a vzrst — vše ovšem jen v hrubých

obrysech, ale celkem správných, jak ukázaly podrobné

rozbory Feifalikv, Dolanského a Havlíkv.

Významné místo v djinách eské literární historie

má také Nebeského rozprava o ,Sporu duše s tlem'
(v CCM. 1847) s pkným úvodem, tlumoícím metho-

dické zásady Nebeského, vyložené již výše, a zárove

nastiujícím zhruba vliv literatur západních, jmenovit

nmeckým prostednictvím, na literaturu eskou, hlavn

umlou, mén lidovou.*

Nová, nejdkladnjší studie o tomto pedmtu,

J.
Truhláova (v CCM. 1881), zastínila ovšem starší stu-

dii Nebeského, ale uznala zárove s pochvalou její

historickou cenu i nkteré jednotlivosti, položivši ji

nad pozdjší rozpravu Feifalikovu (1861).

* Nebeský dvuje ješt padlanému RK, datuje vliv ten

až od XIII. stol., neprávem, ježto zaal o celá dv století díve.

Pi té píležitosti Nebeský ukazuje, jak zajímavý a dležitý, ale

také tžký a choulostivý byl by to pedmt pro historii našeho

života duševního, rozebrati naše pásmo povstí a bájí a vy-

tknouti, co v nm pvodního, národniho a co odjinud sneseno.
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Rovnž ,legenda o Ježíšov dtinství' roze-

brána poprvé Nebeským obšírnji (v M. 1847), a to

opt jednak po stránce básnické — tu ponkud s hle-

diska píliš moderního — a jednak po stránce histo-

rické, pi emž poprvé ukázáno obšírnji na význam,

vznik, rozšíení a vliv apokryf.
Stejné pednosti a ovšem nedostatky vyznaují také

Nebeského rozbor stedoeského dramatu v lánku
,Mastiká' (M. 1847) a jmenovit rozsáhlý, podnes

tení hodný úvod, v nmž sledován vznik a vývoj

stedovkého dramatu, charakterisovány jeho druhy,

básnická cena a ráz v literaturách západoevropských,

pátráno po stycích s dramatem antickým i novým,

ukázáno na jeho zesvtšfování v obsahu i form a rychlý

úpadek. Vlastní jádro lánku novjší rozpravou Gebau-

erovou a zvlášt obšírným lánkem J. Truhláovým,

založeným na novém materiálu, ovšem již zastaralo.

Se studiem a literárními objevy v knihovn Neu-

berské souvisí obšírná rozprava Nebeského o ,Litera-

tue lidu' (v M. 1847) a ,Zpráva o rukopise
Májového snu' (t. 1848). Našel tam totiž tisk knížky

,0 sedmi m udrcích' asi z po. XYI. stol., dotud

neznámý. Místo pouhé bibliografické zprávy o nm
Nebeský sebral dosti obsáhlou literaturu o podobných

jkratochvilných a podivných historiích a kronikách, roz-

liných proroctvích apokryfických, snáích, doktorstvích

neomylných atd.' a výsledek svých studií vyložil ve

zmínné rozprav, kde ukazuje na nkdejší jejich ob-

libu mezi lidem, charakterisuje rozdíl jejich od lidových

písní, báchorek, písloví atd., napovídá stáí a pvod,
asto v dob velmi staré a v zemích pevzdálených

se tající, a poukazuje ke znanému jich významu pro
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literární i kulturní historii. Nejen sympathie k lidu, Ne-

beského vždy a všude charakterisující, ale také sklon

k novodobé romantice, jež ,na tajné poklady a výtvory

u lidu znova poukázala a novému duchu tím prchod
prolomila', ba místy i sklon k ,badatelm o noní
stránce pírodních ve (Gorresovi, Eschenmeyerovi,

Schubertovi — tím obíral se tuším již v letech tyi-
cátých — a Justinu Kernerovi) dodává tmto výkladm
zvláštní zajímavosti.

Celý lánek tento oznaen íslem I. Ml tudíž

Nebeský v úmyslu pokraovati v tchto studiích; ale

k pokraování tomu nedošlo, a ješt r. 1848 slib opa-

koval.

S jiným vzácným rukopisem knihovny Neuberské

seznámil nás Nebeský ve ,Zpráv o rukopise Má-
jového snu', kde rozebral a ocenil obsah jeho ob-

šírnými ukázkami, jmenovit peklad 12 rozpustilých

novell Boccacciových a tak eený (od vydavatele Hanky)

,Májový sen Hynka z Podbrad', v nmž ukázal nejen

na spojitost s nmeckými meistersingry, nýbrž také po-

prvé rozpoznal básn dv, ,Verše o milovníku' a ,Má-

jový sen', a dovodil jejich souvislost s dvma skladbami

Kláry Haetzlerovy, jež Hynek z Podbrad, skladatel

snad i ostatních prací v tomto rukopise, pedlal.

Poslední lánek literárn historický tohoto období

rozbírá známou národní píse ,0 siel o dít' (CCM.

1848). Methodicky i vcn ovšem souvisí se studií o lite-

ratue lidu. Jmenovit obšírnji Nebeský se tu dotýká

zmínných ,badatel o noní stránce pírodních vd',

kteí pes všecky zvrácenosti, poblouzení, smšnosti ,tu

zásluhu mají, že poukázali na tajemné stránky pírody

a bytosti lidské a mnohé hlubiny odkryli, kterým se
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holý a sprostý racionalismus bu vyhýbá aneb které

ve své samolibé obmezenosti upírá, kterých se ale ou-

tleji organisovaná duše nikterak neodekne'. . . ,Osielé

dít', k nmuž podává paralellu nmeckou a dánskou,^

nezdá se mu co do myšlenky rázu slovanského, nýbrž

více germánského, což i rozmr dosvduje.

Také tento láneek ukonen slibem — rozboru
metriky — ale opt slibem nesplnným.

VI.

Nebeského innost politická r. 1848. Redakce

Musejníka a sekretárství Musea a Matice.

V poznámce k lánku o písni ,Osielo dít' Nebes-

ký omlouval se obecenstvu, že otiskl svj lánek: ,Není

te práv doba k rozborm takovým, jest zapotebí nyní

jiných smr a slov.' Tím také naznail, co perušila

jeho literárn historické studie na delší dobu. Byly ta

památné události roku 1848. Jako všecku intelligenci

eskou, tak strhly i Nebeského ve svj pekotný proud.

Byl duch jeho vykojen týmiž sny a tužbami, jeho vla-

stenecká poesie tlumoila tytéž myšlenky, city a snahy,

jež pipravovaly rok osmatyicátý. Studie vídeské,

pobyt v dom Neuberském, pátelské styky s Havlí-

kem, Vocelem atd. psobily v témž duchu a urily zá-

rove smr jeho v celém tomto hnutí, smr dosti cha-

rakterisovaný jmény Neuberka, Palackého a Havlíka.

Pi všech dležitjších událostech, vyjímaje prvou schzi

svatováclavskou, na všech listinách a provoláních na-

cházíme i jméno Nebeského v sousedství zmínných
vdc. S nimi úastnil se prací a jednání Národního

výboru, s nimi pipravoval Slovanský sjezd a zasedal
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V jeho schzích jako náhradník písae ve sboru esko-

moravsko-slezsko-slovenském, s nimi úastnil se také

památného snmu videsko-kromížského, sedaje tu

po boku Neuberkov a Palackého.

Názory jejich tlumoí soukromé listy Nebeského,

oznamující Krouskému pražské události i nadšení a va-

rující ped volbami do Frankfurtského snmu, ony

tvoí také jádro publicistických lánk Nebeského

v ,Národních Novinách', jejichž stálým spolupracov-

níkem pro záležitosti rakouské, nmecké a pro litera-

turu byl od ervence 1848 (Nár. Nov. 1848. 28. na).

Obšírnjší lánek ,Náhled o politice Rakouska'
(ze 7. kvtna) rozvádí pouze idey Palackého. A v témž

duchu psány i etné úvodníky Nebeského, když na as
zastupoval Havlíka v redakci ,Národních Novin', a po-

sléze i zajímavé torso historického vypsání píbh ,Od

11. Bezna do 11. ervna (v M. 1848), kreslící

z autopsie restauraci Metternichovu, bázlivost jistých

kruh pražských, podivné jednání vídeské vlády vi
Slovanm, egoistický liberalismus nmecký, slabost

eské šlechty, ale také chyby Národního výboru atd.

Tíse reakce, jež dolehla na vše eské od r. 1849, za-

stavila zamýšlené pokraování lánku, ehož jen lito-

vati, ježto Nebeský byl svdkem nejen dobe zasv-

ceným, ale také bystrým pozorovatelem i objektivním,

duchaplným historikem.

Po boku Palackého a Neuberkov shledáváme po-

sléze Nebeského také mezi poslanci na snme Víde-
ském a pokraování jeho v Kromíži. Ale volno mu
v tchto sférách nebylo, jak patrno z jeho listu z 7.

února 1849: ,Komora ve Vídni stála na boulivém moi,

ale bylo jí lip, než nyní zde, kde jako v povtí visí.



v. B. Nebeský.

neb jako na moálu stojí. Žijeme tu v politické mlze.

Ministrové jako bohové Olympští na výsosti jsouce

jako u Homera zahaleni ve chmury, rozhodují nad lo-

sem národ'. Takové pomry nemohly ovšem vzbuditi

mnoho nadšení pro innost politickou. Nebeského nad-

to odvádl od politiky ješt jiný plán. Od nkolika

let pomýšlel na doktorát filosofický, jenž mu ml na-

ihraditi perušené studie a otevíti zárove bránu k uni-

Literatura eská devatenáctého století. lU./l. 24
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versitní professue. Za tím úelem chtl se na as ode-

brati na lipskou universitu. Ale obou plán se zekl,

když v únoru 1849 povolena mu docentura ecké lite-

ratury a djin eské poesie. Politická innost jeho tím

ovšem rázem skonena: ,Dejte mi te pokoj s politi-

kou — psal o tom píteli Krouskému 1. bezna 1849

— mandát svj složím asi za 4 — 6 dní. Jsem docentem

na fakult filosofické. Pjdu do Prahy a budu studo-

vati. Jsem rád, že konen zase budu moci se zabrati

do literárního'. Universitní docentura byla novou moc-

nou vzpruhou literárn historických studií Nebeského;

jmenovit lánky a peklady z eckého dramatu po-

vstaly pod vlivem jejím.

Když brzo potom vzpruha tato pestala psobiti,^

dostavily se vlivy nové, jež nemén rozhodn úinko-

valy nejen na jeho studie, ale na všechen další život

jeho. Míníme totiž zvolení Nebeského za redaktora Mu-

sejního asopisu (3. bezna 1850) a brzo potom jme-

nování sekretáem musejním (27. prosince 1851), k e-
muž pozdji dáno mu i sekretáství eské Matice

a správa musejní pokladny. Úady tmito srstá všechen

život Nebeského i jeho literární innost navždy s Mu-

seem a jeho asopisem.

Teba si jen vzpomenouti na slavná jména ped-

chdc v redakci Musejního asopisu. Palackého, Safa-

íka, Vocela, abychom si uinili pontí o tom, jak li-

chotivého projevu uznání a dvry dostalo se spisova-

telské i národní innosti Nebeského úady redaktora

Musejního asopisu a sekretáe musejního. Tšil-li již

tento projev Nebeského, tím více potšení psobiti

musela i povaha nových úad. Pojistily navždy hmotné

jeho postavení a zárove výborn se hodily jeho stu-
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diím, ponechávajíce k nim dosti asu a také pímo je

povzbuzujíce jednak úkolem redakním, jednak boha-

tými poklady musejní knihovny, jež se Nebeskému ote-

vely dokoán, a posléze i stálými styky s badateli do-

mácími i cizími, sousteujícími se v Museu a Mu-

sejníku.

Ale vedle tchto píjemných stránek vykazovaly

oba úady od samého poátku a ím dále tím více také

stránky stinné.

Pedevším byly to politické pomry eské. Mra-

zivý dech reakce po r. 1849 zavanul také záhy do síní

musejních a na celé desítiletí otrávil jejich atmosféru.

Z musejní spolenosti intrikami vyštván na popud po-

licejního editele (viz Drobné spisy Palackého III, 587)

Palacký, tvrce její, i se svým plánem eské encyklo-

paedie, za Palackým odešel rytí Neuberk, Dr. ejka,

Šafaík a Dr. Strobach. Po nich ml rozhodné slovo

nejen v Museu, ale také v eské Matici povstný Sa-

cher-Masoch a zárove o vci musejní zaaly se s vý-

znanou horlivostí starati orgány úední. Právem tudíž

djepisec musejní. Nebeský, mluví o ,velmi nemilých

pomrech', jež v Museu nastaly brzo po r. 1850 (D-
jiny Musea 166; srovn. také str. 146, 157 a j.).

Matici eské nevedlo se lépe. A 1854 vydala lo-

yální album a upsala 15000 zl. k národní pjce, byla

jistým kruhm stále ,nepíjemná'. Již 5. prosince 1854

odato Sboru matinímu až do stvrzení stanov musej-

ních všechno nakládání s dchody a zárove naízeno,

aby se jen písn vdeckými otázkami zanášel.

Nutný dsledek takových pomr byla trapná ne-

jistota, nkdy i obavy ped zkázou obou ústav a ná-

sledkem toho také bojácná úzkostlivost. Sbor matiní

24*
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rozpakoval se asto vydati spis jinak nezávadný, pouze

pro jméno spisovatelovo (Tieftrunk, Djiny Matice 173).

Po affaie s lánkem knze Jos. Ehrenbergera (,0 ne-

snázích mst sosních' v M. 1854), jenž vzbudil ne-

voli policie, napomenut nejen pisatel od konsistoe, ale

také redaktorovi Musejníka uložena od Sboru nejvtší

opatrnost (t. 168).

A v té trudné dob, plné reakce, policie, denun-

cianství na stran jedné, zaleklosfi, bezcharakternosti,

rozmrzelosti, obecné nechuti k literární práci na stran

druhé, Nebeský ml vésti pední asopis eský. Byl to

úkol tím obtížnjší, že Nebeský jako sekretá musejní

a matiní byl závislým na Sboru i Výboru, opuštných

od nejlepších muž a píznivc (Neuberka). Nemaje ani

heroického, železného charakteru Havlíkova, ani nezá-

vislosti Palackého, Nebeský nedovedl se ani jako muž,

ani jako redaktor za tak tžkých pomr vystíci nkte-

rých obojakostí, jež u mnohých a jmenovit také mezi

družinou Fricovou uvedly jméno jeho v neoblibu, ba

v podezení (Fric, Pamti IV, 367 si.) a na redakci Mu-

sejníka uvalily výtky liknavosti, neporozumní potebám

národním, stranické kritiky i nedostatku kritiky, ba

i jisté poddajnosti reakci, jakáž právem spatována na

p. v tom, že bez odporu a bez poznámky pipuštny

do Musejníka (1852, str. 87 si.) surové invektivy Jakuba

Malého proti K. Havlíkovi (srovn. Quis, Korrespon-

dence K. Havlíka str. 705, 569, 575, 659 si.). Výtky

tyto, by jen z ásti zavinné Nebeským, nezstávaly

mu utajeny a psobily mnoho mrzutostí. Bránil se proti

nim ,S lovem k laskavému obecenstvu' (v CCM.

1855), ukazuje na tžké pomry, jež v celém literárním

život našem nastaly po r. 1849.
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Ale ani tím, ani optovanými, ovŠem marnými po-

kusy o reformu Musejníka (od r. 1855 Musejník ml
pinášeti ,národopisné nástiny z kulturního života' a po-

ato — a zárove skoneno lánkem Nebeského o ín»
ml pstovati kritiku a referáty atd.) výtky neumleny.

Když ke všemu pidružily se ješt tžké rány rodinné

(smrt choti 1855), Nebeský zamýšlel vzdáti se redakce

již r. 1855. Ale vytrval, a s patrnou nechutí, až do

r. 1861, kdy za tžké nemoci a tuším i z jiných píin,

literárních i osobních, vystídán v redakci Vrátkem.

Musejník vycházel potom sice pravidelnji, ale úrove
jeho touto osobní zmnou se nezvýšila, a veejné po-

mry byly pak mnohem píznivjší.

Jakým duchem Nebeský vedl Musejník, ukazuje

teba jen povrchní pohled do obsahu jeho za redakce

Nebeského. Nacházíme tu celkem táž jména jako v dob
pedchozí, a z nových nejvýznanjší zástupce eského

spisovatelstva. A podobn v obsahu lánk znáti všude

snahu po rozmanitosti v látce i vytíbenosti formální

a jazykové, snahu ,ušlechtile vzdlávati národ i psto-

vati jeho jazyk, ale také pstovati, šíiti vdecký obzor,

usilovati o eskou vdu, bez níž každá literatura z-
stává poloviatou', jak Nebeský astji vytkl za úkol

prvnímu asopisu eskému.

Jak o tomto úkolu Nebeský mnoho pemýšlel, jak

mu podizoval nejen svou redaktorskou, ale zvlášt také

vlastní literární innost, ukazují významn všecky jeho

rozpravy, studie, peklady a lánky, tvoící podstatnou

ást obsahu Musejníka, jehož duch i cíl jimi dobe re-

praesentován.



VIL

Studie a lánky z oboru eské literární historie po

r. 1849.

Dvma významnými pracemi poínají Nebeského

studie o eské literatue v tomto období: obšírnou roz-

pravou o ,Králodvorském rukopise' (v CM.
1852 a 1853; také vydán zvláštní otisk) a kratším lán-

kem ,Král Václav I., milostný básník nmec-
ký' (v M. 1854). Na jiném míst vyložíme, jaký vý-

znam mají tyto práce v djinách sporu o RKZ. a Mi-

lostnou píse krále Václava. Zde dotkneme se jen

jedné stránky jejich, jež osvtluje pomr Nebeského

k okolí a mla tak osudný vliv na všecku jeho innost

i život.

Práce prvá motivována byla vydáním Hankovy

polyglotty. Psána na pohled s plnou dvrou v RK.,

nejednou vyznívala horlivou obranou jeho proti Kopi-

tarovi, Tomkovi, Mickiewiczovi — a pece v celku, ge-

nerální revisí názor a prací o RK, i etnými jednot-

livostmi upravovala cestu Feifalikovi a jiným pochy-

bovatelm, ba pes všecky superlativy o starobylosti,

ryzosti, kráse a významu RK. skrývala pod rouškou

nikterak neprhlednou již i vlastní pochybnosti Nebes-

kého nejen o RZ., ale také o RK.

Ješt záhadnji obráží se v lánku pomr Nebes-

kého k Hankovi. Kdežto Šafaík, Palacký, Jungmann

a j. oznaováni pouhými jmény, Hanka poctíván ná-

padn astými a pochvalnými epithety: ,ctihodný, vý-

tený a velezasloužilý, dobromyslný nálezce RK., po-

ctivý horlivec'. Ba teme i výroky, že ,Hanka patí nejen

mezi nejinnjší, ale i nejšastnjší pstovatele staro-
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žitnin našich' (str. 140), že ,nazývá se vdným žákem

slavného mistra Dobrovského a za jeho duševního d-
dice dílem se považuje' (t. 141) atd. Ti, kdo znali

bystrost Nebeského, jeho zálibu v ironii a zárove po-

mr jeho k Hankovi, nikterak pátelský — Hanku Ne-

beský prý nazýval ,ignorantem z prvního dvora' (Archiv

fur slav. Philol. 1904, 151) — nemohli býti na roz-

pacích, že Nebeský své pochvalné superlativy o Han-

kovi uenci, poctivci, vdném žáku a ddici Dobrov-

ského nemínil upímn^ nýbrž ironicky.

Upímnji psán lánek druhý, jenž vedle charakte-

ristiky milostné lyriky rytíské pinesl zniující odsou-

zení Písn krále Václava, dotud pokládané za pesnou.

Oba tyto lánky jsou vlastn jedinými studiemi

Nebeského z oboru eské literatury v celém tomto

období. Vše ostatní, co v CCM. otiskl, jmenovit po

r. 1854, jsou pouze drobnosti rázu bibliografického neb

otisky nov nalezených rukopis, s nkterými poznám-

kami o vku, cen básnické a kulturní: ,Stará lite-

ratura eská' (vCCM. 1850), popis vídeského rukopisu

XVII. stol. obsahu nábožného, otisk zlomku veršované

,legendy o s v. Alexi o vi' (t. 1851) a nkolik ukázek

satirické poesie doby husitské, která Nebeského ode

dávna velmi zajímala (,Souvká píse hanlivá na
Husity' v M. 1851; ,Verše na Husity', ,Dv
staré satiry', t. 1852; ,Bydžovštíševci' t. 1858).

Ukázali jsme výše, jaký rozruch zpsobily literárn

historické studie Nebeského, jak pízniv pijaty i od

Safaíka, jak založily jeho vdeckou povst, získali mu
redakci Musejníka i sekretáství, uvedly klid a spoko-

jenost v jeho vnjší i duševní život. Pro tak náhle

zanechal jich po r. 1854.? ástené vysvtlení podávají
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jednak zmínné pomry redakní a smrt jeho choti, jež

ho hluboce rozrušila: ,Nyní je vše zmaeno — psal 8. záí

1855 píteli Krouskému. — Ješt doklepu ten život tak,

jak to práv pjde. Redakci složím. Psáti více nebudu,

leda pro sebe'. Ale ani tím záhada není vysvtlena pln.

Záhy objevily se opt studie Nebeského v Musejníku,

ale nikoliv — a to je významné — o eské literatue,

nýbrž o cizích. Okolnost tato vede bezdky k do-

mnnce, že byly to oba poslední lánky a dsledky je-

jich pochybností tajených (o RKZ) i zejmých (o písni

Milostné), jež Nebeskému na dlouho znechutily studie

o staroeské poesii.

Oba lánky psobily však také v jiném smru.

Nejen pochybnostmi o padlcích, souvisících tak úzce

s Hankou a s Museem, ale ješt více ironiemi o Han-

kovi, jež zasvcenjší souasníci patrn vycítili. Nebeský

v jistých kruzích vzbudil proti sob mnoho podezíravé

nelibosti, jíž nedovedl eliti dosti mužn, pímou roz-

hodností, ímž záhy zapletl se v další trapné konflikty,

kteréž navždy nanm zstavily jisté stíny.

Význaným dokladem toho jest konflikt s í.
J.

Ha-

nušem (1858), jenž v brožurce ,Die Stellung der Kri-

tischen Blatter fur Literatur und Kunst zu einer Fraction

der neubóhmischen Literatur' podezíral Nebeského

z úasti na ,retardující clique' a ,všemocné kamara-

derii' Hankov a tím jej pohnul k ostré, ale anonymní

odpovdi ,Aristarchus redivivus. Ein offenes
Brieflein an Dr. J.

Hanuš'. Její rezavé ironie a sar-

kasmy, svdící výmluvn, jak Hanušovo podezení Ne-

beského mrzelo, otásly sice kritickou autoritou Hanu-

šovou a zabily jeho ,Kritische Blatter', ale problematického
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pomru k Hankovi neobjasnily, ba naení Hanušova

ani slovem se nedotkly . . .

Ješt osudnji nemužný pomr Nebeského k Han-

kovi a jeho padlkm vymstil se pi affaie Tages-

botské koncem r. 1858. Povstný anonymní feuilleton

,Handschriftliche Liii^en und palaeographische Wahr-

heiten', prohlašující píse krále Václava a Vyšehrad-

skou, Libušin soud a Libušino proroctví za zejmé

padlky a mezi ádky oznaující již také Králodvorský

rukopis za výtvor V. Hanky, ,literárního Cagliostra, jenž

za bílého dne pítomnosti palaeograíickou magií citoval

duchy staroeského básnictví', piítán — asi neprá-

vem — Nebeskému (K. J. Erbenem, Jak. Malým, J. V.

Fricem aj.) a ml pro následky velmi osudné.

Zejména v kruzích Museu blízkých pohlíženo odtud

na Nebeského s nedvrou, podezením, ba tém s po-

hrdáním. V okolí, na nž odkázán byl jako redaktor

Musejníka a úedník musejní. Nebeský byl osamocen,

v síních, kde bylo mu tráviti vtšinu života a kde bez

toho bylo velmi chladno vlivem politických pomr,
nastalo pro nho mrazivo k nesnesení. Nebeský upadl

opt v melancholii tak tžkou, že si musil vyžádati

dovolené. A z tchto trapných pomr Nebeský hledal

vysvobození. Nalézal je ve studiích a pekladech ze

svtové poesie — jmenovit Aischyla, ,tak tžce stíha-

ného od veejného mínní' — jež záhy jej sblížily s nej-

mladší generací básnickou (Nerudou, Hálkem); pokoušel

se však o n také jinými, pro nho charakteristickými

cestami. Jednou z nich byla resignace: zekl se (i lépe

musil se zíci.'') redakce Musejníka, v níž vystídal jej

Jar. Vrfátko (od r. 1861), obmezil své spoleenské styky,

uzavíral se v sebe. Cestou druhou bylo nkolik drob-
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njších lánk, jimiž patrn se snažil rehabilovati svou

povst vzhledem k svému pomru k RK a k Hankovi.

Sem patí: ,Rukopis Kralodvorský a p. M, Bii-

dinger' (M. 1859), ,No vá aktavepioKukopis
Kralodvorský' (M. 1859) ,Fr. Miklo sich o slo-

vanských jménech' (M. 1861), lánek o RK v Ko-

brov Nauném slovníku a životopis V. Hanky (ve

Svtozoru 1867). Jsou to vesms obrany, jež týkají se

jednak pravosti RK
,
jednak pímo i nepímo se snaží

dokazovati, že Hanka nebyl padlatelem jeho, a posléze

brání samého Nebeského, že nebyl pisatelem lánku
v ,Tagesbote'. Jeden ostrý tón slyšíme opt a opt
z tchto drobných obran, tón, který jsme postehli také

díve v láncích týkajících se RK a Hanky: tón dis-

harmonie, patrný ohlas trapných kollisí vnitního pe-
svdení, tísnného pomry i osobami, proti nimž Ne-

beský si netroufá postaviti se s odkrytým hledím. Vnitní

tato disharmonie proniká na venek asto a to jednak

ironiemi a jednak více mén zejmými pochybnostmi. Pa-

mtníci Nebeského dochovali dosti zpráv, jak oba ty

rysy pronikaly ve spoleenských stycích a rozmluvách

Nebeského, a obrany výše zmínné na mnoha místech

to potvrzují.

1

Vílí.

Nebeského studie a peklady z poesie svtové. Poslední

práce a plány z oboru djin literatury eské. Skon.

,Lessing a romantikové Nmcm vlastn oteveli

oi — napsal Nebeský v Kvtech 1844, str. 56 — a

nauili je znáti Shakespeara, Calderona atd., ano i Hel-

1 Ironie v lánku ,RK a p. M. líiidinger' poprvé vycítil a

prokázal prof. Jar. Goll.
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leny a Goetheho. Bylo by páti, aby u nás Slovan
brzo povstali podobní mužové a vykoupili naši poesii.'

Slova tato podávají nám klí nejen k Nebeského

poesii a studiím o eské literatue, ale naznaují tuším

také pohnutky, jež pivedly ho ke studiu a pekladm
z poesie svtové. I tu Nebeský souvisí etnými vlákny

s cizími, zejména nmeckými romantiky, a podle jejich

vzoru svými studiemi i peklady elí zejm ku povzne-

sení eské produkce básnické, jež tudíž podmiuje
i volbu cizích dl.

V ele Nebeského studií a peklad z poesie cizí

shledáváme studie a peklady z eckého dramatu. Od
prvé chvíle, co seznámil se s podivuhodnými výtvory

hellenského genia, Nebeský byl nadšeným jejich ctitelem

a obdivovatelem. Všecky práce jeho nesou zejmé stopy

toho podivu, tak lánek o Alexandreid, Mastikái atd.

Studium Gervinusa, romantiky a Herdera, antické sym-

pathie nmeckého, polského byronismu i velikého jeho

vzoru lorda Byrona sesilovaly, prohlubovaly tento huma-

nism Nebeského. Od r. 1848 pibyl nový motiv, nadje

na universitní docenturu literatury ecké (a eské). Od
té doby poalo systematické, hlubší studium ecké poesie,

a -peklady dvou Aristofanových komedií, ,Acharnští'

(v M. 1849) a ,Rytíi' (t, 1850), i lánek ,Tragické
básnictví ek' (v M. 1853 a 1854) byly prvým

ovocem tohoto studia.

Jak tyto studie a peklady eckého dramatu byly

Nebeskému milé, patrno již z toho, že po desíti letech,

v kritické dob svého života, opt se k nim vrátil, aby

v nich hledal a našel útchu v tžkých okolnostech po

Tagesbotské afifaie. Tehdy peložil Aischylovy
,Eumenidy' a ,Promethea' (vydány 1862 pomocí
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Musea), 1865 pedvedl eskému obecenstvu to jediné,

co originálního mla ímská literatura v dramat, totiž

,Hry atellské a mimus' a ,Rímskou satiru'

(v M. 1865). V letech sedmdesátých vrátil se opt
k Aristofanovi a zeštil jeho ,Záby' (1870, Spis mu-

sejních . Cli), po nich Plantovy ,P leníky' (1873>

a Teren tiovy ,Bratí' (1871). Posléze v tžkých

dobách nemoci tšil se pekládáním Aischylových
,C h o e fo r' a ,A g a m e m n o n a', jichž však nedokonil a

zachovány jen kuse v nevelké jeho pozstalosti.

Nebeský nebyl odborným filologem, nýbrž aesthe-

tickým humanistou v nejlepším, nejsympathitjším slova

smyslu. Zkusil na sob a pozoroval i ve svtové litera-

tue blahodárný vliv tohoto humanismu, odtud i jeho

snaha, vštípiti tento humanism v eský život a jmeno-

vit v eskou poesii, jak výslovn vyznal v úvodu k ,Eu-

menidám'. Tato snaha vedla jej k zajímavé, populární form
rozprav a úvod, jí ídil se ve výbru látek i v pe-

kladech, ona a ovšem také literární motivy výše zmí-

nné i zajímavé reformy prosodické, jimiž Nebeský stal

se theoretickým i praktickým pedchdcem). Královým,^

povznášejí lánky i peklady Nebeského nad bžnou
úrove prací pouze filologických a dodávají jim vyššího

významu literárn historického.

S nmeckou romantikou souvisí dále Nebeského

studie o starším anglickém a španlském dramatu (,W.

Shakespeare' v M. 1851 a 1852, hlavn podle

Gervinusa; ,Calderon de la Bare a', t. 1868, hlavn

1 Viz obširný rozbor J. Krále v Listech filol. 1894, str.

331 si.
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podle Ticknora a Schacka), vyznaující se stejnou ten-

dencí k literatue eské.

K Herderovi, Jenž Nmcm kouzla prostonárodní

poesie otevel', a k nové romantice hlásí se také Nebes-

kého studie a peklady z národní poesie španlské,

novoecké, finské. Opt a opt ukazuje na význam slavné

knihy Herderovy, ,Stimmen der Volker in Liedern', jíž

,zaal se zase dávno zanedbaný pramen svží a isté

poesie prýštiti', a jíž obrozeno básnictví západních ná-

rod evropských, pokleslé pseudoklassickým formali-

smem (úvod ke .Kytici španlských romancí' str.

VII. si.). Jinde Nebeský napovídá ješt bližší vliv Her-

derv, ukazuje na jeho ,Cida', jenž stal se u Nmc
knihou národní. A že ve stejném smru psobil i ro-

mantismus, ddic Herderových sympathií k národní poe-

sii, patrno z astých odkaz k Mickiewiczovi, Puški-

novi (také Goethovi a Shakespearovi), kteí ukázali,

že ,básnictví umlé, kdež rozvoj jeho samostatn a samo-

rostle se dje, vyrstá z národního a na vrcholu svém

zase s ním se stýká' (úvod k ,Novoeckým písním').

A stejn významné, jako motivy a vzory, byly také

tendence Nebeského. Nejen smr, nýbrž i výbor látky

tchto studií a peklad ízen byl zetelem k potebám

naší poesie. ,Chováme to pesvdení — piznal Nebeský

své tendence v úvod ke ,Spanlským romancím' — že

hlavn výtvory staroklassické literatury a plody básnictví

opravdu národního s to jsou, aby v dobách, kde vkus

aesthetický pobluzuje, k tomu v básnictví vedly, což

vné platnosti míti bude, by teba na n v kolísání

literárním na as zapomínáno bývalo. Za druhé pova-

žujeme za vc nutnou, aby se obzor literární u nás

rozšioval i abychom z pramen samých erpali. Pokud
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naše literatura hlavn jen k jedné cizí literatue pilé-

hati bude, jen stží nabude samostatnosti, když pak se

pohybovati bude ve velkém oboru literatur svtových,

tu pijde sama k sob'. I v tchto pracích Nebeský

tudíž jde cestou Máchovou, šíí obzor poesie eské

v duchu jeho básnického díla.

Prvý krok ke studiím tohoto druhu Nebeský uinil

v Musejníku 1856 v lánku ,0 španlských ro-

mancích', ,zpvích národních v nejpravjším i nejkrás-

njším toho slova smyslu'. Výklady historické a aesthe-

tické (hlavn podle F. J. Wolfa) illustrovány pknými
peklady romancí, z nichž 12 bylo od Nebeského a 13 od

ejky. Ukázky tyto vyšly o sob znan rozmnožené

(24 od Nebeského, 23 od ejky) v knize ,Kytice ze

španlských romancí' (1864), obsahující jen ,staré

a historické romance, vybrané ze sbírky ,Primavera y

Flor de romances etc. par don Fern. José Wolf y don

Conr. Hofmann' (Berlín 1856) a opatené pkným úvodem

Nebeského. ,Pejeme sob — napsal tu Nebeský — aby

u eského obecenstva výbor tento tutéž oblibu našel,

jaké tyto pekrásné plody národního básnictví v jiných

literaturách našly'. Jaký ohlas toto pání vzbudilo u e-

ských básník, vyítáme ze velých slov Hálkových

(v Liter. Obzoru 1868, 148) a Nerudových (v Poetických

Besedách . XVII.).

Od rytíských Spanl Nebeský pešel pozdji

k Novoekm a jejich národní poesii. I tu plul docela

v proudu ,slavného a výteného Herdera' a zvlášt

,proslulého Byrona, jenž se šlechetnou nadšeností svj

život nov probuzené svobod novoecké byl obtoval'.

(M. 1863, 240 si.). Nebeský již v letech tyi-

cátých zachvácen byl tímto enthusiasmem, ba asto si
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prával býti Novoekem. Popisy
,
Svátk a slavností

v nynjším ecku' (Kvty 1841) a ,Po hební ch
obad u nynjších ek' (Vlastimil 1841), oba

patrn peklady, byly literárním projevem tchto sym-

pathií.

V dob obecného nadšení pro národní písn do-

stalo se pak pirozen tlm velejšího uvítání sbírce

národních písní novoeckých: ,Pijata se zápalem, jenž

v nynjší dob vystízlivlosti jest již jen historickou

upomínkou' (M. 1863, 241).

Záhy upoutala i pozornost Nebeského, ohlédajícího

se po vzorech pro poesii eskou, tím spíše, že Goethe

prohlásil je za nejkrásnjší písn národní, jež kdy po-

znal, a dala podnt ke studii ,0 novoeckém ná-

rodním básnictví' (v CCM. 1863). Zajímavou svou

studii Nebeský illustroval 31 ukázkami písní histori-

ckých a kleftských (pi pekládání ídil se hlavn podle

vzoru Goethova a Celakovského), kteréž znan rozmno-

žené vyšly také o sob v knížce ,Novoecké ná-

rodní písn' (v Praze 1864), jejíž výbor, práv jako

u španlských romancí, k nimž jest folií, ízen nejen

ohledy aesthetickými, nýbrž i literárními a ethnologi-

ckými; ml charakterisovati také povahu a ráz tohoto-

básnictví i národu samého.

Výše jsme se zmínili, jaké tendence Nebeský ml
pi této sbírce vzhledem k poesii eské. Velá slova,^

jimiž uvítal ji Hálek (v es. Obzoru liter. 1867, str. 99)^

svdí, že tendence ta nezstala bez ohlasu.

Studie o národním básnictví španlském a novo-

eckém patí k nejlepším, nejzáslužnjším pracím Ne-

beského již proto, že vyšly odtud jeho pkné peklady;

ale nejsou jedinými toho druhu. Již z poátku let še-



352 ,KALP:vALA.' ,djiny MUS:A'.

desátých máme doklad, že Nebeský své studie rozšíil

také na epos indický, ecký, srbský a ruský, ^ r. 1864

etnými zajímavými úvahami a poznámkami, v nichž

znáti již vliv Lazarusv a Steinthalv (,psychoIogie národ')

a sympathicky vítán vznik folkloristiky jako zvláštní

vdy, provázel druhé vydání Erbenových ,Prostonárod-

ních eských písní a íkadel' (v Kritické píloze Ná-

rodních List) a 1866 vydal poslední svou studii z to-

hoto oboru, o ,Kalevale' (v CM), hlavn podle pe-

kladu Schiefnerova a rozprav Castrénových a Grim-

mových.

V téže dob již nový veliký plán klíil v duši

Nebeského, jímž jeho životní úsilí o vývoj nové eské

poesie a literatury mlo být tém korunováno. Podnt
k nmu daly tuším ,Djiny Musea království

eského' (vydané eský a nmecky 1868), spis ist
úední. R. 1864 naídil totiž výbor musejní Nebeskému,

aby sestavil zevrubnou historii Musea k vlastní a vnitní

poteb jeho. Když pak za píležitosti slavnosti na pa-

mátku SOletého trvání Musea (13. ervna 1868) historie

ta zdála se žádoucí, zvlášt pro údy a jiné píznivce

a pátele Musea, Nebeský vydal svou práci na náklad

Musea tiskem. Tmito okolnostmi vysvtluje se také

ásten zvláštní ráz tchto ,Djin', erpaných z akt

musejních a skoro výhradn na n se obmezujících.

Propracovanou historií v pravém smyslu slova, jak

bychom ekali zvlášt od Nebeského, spis ten není;

ale jako bohatý a spolehlivý pramen má znanou cenu

1 1862 ml pednášku v Uené spolenosti: ,Einige ver-

gleichende Betr achtun gen iiber dle altere Poesie,

namentlich iiber das Epos bei den Indem und Grie-

chen, ferner bei den Spaniern, Serben und Russen.'
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nejen pro djiny musejní, ale také pro djiny eského

života té doby vbec. "

Sestavováním djin Musea a Matice eské Nebeský

nejspíše piveden k jinému významnému plánu, napsati

historii ožilosti naší národnosti (list Rybikv
Nebeskému 1868, 26. srpna). Ale úmysl ten, patrn

totožný s plánem obsáhlého pragmatickéhoakri-
tického djepisu literatury eské od jejího

vzkíšení v nové dob až nádobu naši, o nmž
jednáno r. 1869 (Tieftrunk, Djiny Matice 244; Kvty
1869, str. 127), již nesplnn. Zmaila plány tyto i jiné

drobnjší (životopis Cejkv, Nmcové) bolestná choroba,

jež od r. 1874 pipoutala Nebeského trvale na lože

a z níž vykoupila jej teprve smrt v noci ze 16. na 17.

srpna 1882.

2 Struné djiny Musea a Matice Nebeský napsal do Kobrova

Nauného slovníka.

Literatura eská devatenáctého století. III/i. 25



HLAVA DEVATA.

LYRIKA A DIDAKTIKA PEDBEZNOVÁ
V RUKÁCH EPIGON.

Napsal Arne Novák.

Životní ideje národního obrození, vdí myšlenky

vlastenecké akce, citové nálady evropského romantismu,

drobné zkušenosti sentimentáln milujících srdcí byly

v dvacátých a ticátých letech vyzpívány významnou

poesií Jana KoUára i Františka Ladislava Celakovského

a o nco pozdji v historickém zakuklení cykly romancí

Jana Erazima Vocela; vracejí se však též optovn na

zažloutlých listech lyrických a didaktických sbírek po-

družných duch, kteí nedovedli ani stvoiti nový du-

chovní obsah pro svoji poesii, ani vlíti pejaté, namnoze

znan rozedné víno básnické do nádob nových tvarv

a nové ornamentace. Podléhajíce dílem mocnému vlivu

zahraniních vzor básnických, dílem silnému psobení

domácích, rázovitých mistr, zstali po celý život epi-

gony. Netvoili, nýbrž jen kombinovali; nevymýšleli

nových námtv a látek, nýbrž jen zálibn pohrávali si

danými; nepozorovali života ani pírody volným, oso-

bitým zrakem, nýbrž skly cizího, známého názoru; je-

jich poesie nebyla dílem horoucího srdce ani neústupn
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pemýšlející, hloubavé hlavy, nýbrž jen dílem chladných,

mdlých rukou.

A pece studium tchto podružných zjev, od nichž

se aesthetický zájem naší doby dsledn a navždy od-

vrátil, není bez zajímavosti; práv na nich lze zeteln
a jasn sledovati rozvojovou linii eské poesie.

I povrchnímu pozorovateli ukazují formální vyspí-

vání a zdokonalování eského verŠe, kolísavšího dlouho

mezi imitací antických rozmrv a krajní volností lidové

písn, mezi násilnostmi asomíry a povrchností hrubé

skandace slabik; dávají mu nahlédnouti v rozvoj eské
obratnosti rýmovací. Starší z podružných onch básník
ješt lopotn zápasili s veršem; mladší naopak veršo-

vali a rýmovali takka s emeslnou lehkostí a rychlostí

bez náležitého zení k souladu formy a obsahu.

Podobn jako vnjší útvary veršové, mní se vý-

vojem i vzory a pedlohy poetické. Zprvu bylo hledati

je za hranicemi, a tak jest tato eská epigonská lyrika

souhrnem ohlas básnictví hlavn nmeckého, které na-

lézá své napodobitele v Cechách o více než sedmdesáte

let zpoždn. Klopstock, jehož jméno v dvacátých a ti-

cátých letech století XIX. jest ve vlasti jeho jen prázd-

ným zvukem, ozývá se tehdy optovn v drobné eské

lyrice;^ zastaralá forma horatiovské ódy, pežilý genre

aesopské bajky shledávají se stále ve vtšin sbírek

básnických; odložená veteš rytíské a klášterní roman-

tiky náleží až do r. 1848 k nezbytným rekvisitám eské

poesie. Le zvolna ustupují cizí básnické pedlohy vzo-

1 Viz A. Novák, Klopstockv vliv na poesii eského obro-

zeni. V. Ohlasy Klopstockovy v drobné lyrice eského obrození.

Listy filolog. XXXI, 1904, na str. 30—34 ; tam viz i podrobnjší

charakteristiku verš Herzogových a Kociánových.

25*
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rm domácím; epigonové a imitátoi spokojují se s mistry

eskými a pestávají na nich, takže v jejich knihách

lze pesn odhadnouti, co jest pvodním majetkem Kol-

lárovým, co Erbenovým, co Celakovského, co ozvukem

písn národní. Tak vniká k nám místo kosmopolitního

eklekticismu domácí jednotvárnost, zvyšovaná ješt ná-

silným kladením drazu na národnostní, místní i histo-

rické vlastenectví na úkor širších ideí jiných. Všecek

tento postup poesie epigonské sbližuje ji s mšan-
skými vrstvami, jejichž charakter jsme byli poznaH; se-

stup z uenecké studovny do obanské jizby nez-
stává bez prvodního zploštní a zjalovní myšlenko-

vého.

Ve dvou smrech se toto epigonské básnní roz-

víjí zejména: jako lyrický sentimentalism a jako mora-

lisující didaktika. Silný sklon k pathetické rozcitlivlosti,

maskující nudu a prázdnotu obanského života, odha-

lila nám spoleenská a kulturní psychologie let tyi-

cátých; v ní tkvjí i koeny mravouné didaktiky teh-

dejšího veršovnictví. Obanstvo a mšanstvo vždy od-

dan tíhlo k suché, stízlivé poesii didaktické a mora-

lisující, již stavlo, kdykoliv nabylo pevahy kulturní,

v popedí všeho písemnictví, jak ukazují na p. djiny

stedoevropské literatury v XIV. a XV. vku. Širokým

a mlkým tokem didaktického veršování plynou my-

šlenky, jež ped tím v svžích a bystrých pramenech

vyvíraly ze zem a voln se hnaly kvetoucí krajinou —
a pohodlný oban rád pozoruje tyto klidné a zcela bez-

pené vlny. Dráždí-li lyrika a drama bolestn a nemi-

losrdn jeho pozornost a rozrušují-li jeho klid a rovno-

váhu, zvyšuje naopak didaktika jeho denní pohodlí,

násobíc poádek, jejž on nm zbožuje.
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Tak lze typicky charakterisovati básnickou povahu

epigonského veršovce doby restauraní dvma stadii

vývoje: v mládí zoufalý a vášnivý citlivstká s ele-

gickými zálibami pro hbitovy, zíceniny, osamlá jezera;

v stáí rozvážný didaktik vyrovnané, laciné moudrosti

životní, která podporuje nejen spoleenský ád, nýbrž

i trávení a poetný vzrst rodiny.

I.

Od klassicismu k romantice : Jan Herzog, Jan Kocián,

Václav Ráb, František Turinský a Karel Simeon Ma-
cháek.

Tém souasn s ,Básnmi' Jana KoUára a ,Smí-

šenými básnmi' Františka Ladislava Celakovského, kde

v prvních charakteristických obrysech se rýsovaly ve-

liké individuality mladých autor, vyšly dva drobné

svazeky ,Básní', jichž skladatelé i jmény jsou dnes na-

prosto neznámí. Jsou to nkdejší redemptorista, pozdjší

žurnalista Jan Herzog^ a uitel evangelické školy so-

botišské Jan Kocián. Jako šastnjší jejich souasníci,

Kollár a Celakovský, trpí i Herzog a Kocián rozporem

mezi dožívajícím klassicismem a modernjším novoro-

mantismem; kolísají mezi vzory antickými i souasnými,

zkoušejí svoje síly na rozmrech antických i na volnj-

ších formách románských, stídají vyrovnaný idyllism

s pohnutou elegiností, kladou vedle bohoslovného pa-

thosu vroucí erotiku. Oba pekládají Horatia, oba napo-

dobí rozmry i námty Klopstockovy, ale oba odklá-

^ Psal též pod jménem Jan Vladyka nebo Jilemnický ;
je-li

vskutku autorem podivné knížky ,Hyacinthy', kterou mu
Jungmann pipisuje, není jisto.
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nejí se odtud k asovjší poesii nmecké, Herzog

k Fouquéovi, Kocián ke Kleistovi, Burgerovi a Goethe-

ovi. Nejen literárn, nýbrž i myšlenkov blíží se de-

batním svazekm Kollára a Celakovského: erotika slou-

ená s vlastenectvím a slovanstvím, pírodní enthusiasmus

spojený s vroucností náboženskou projevuje se i u nich

povznesenou deklamací. I dal by se význam obou za-

padlých sbírek, Herzogovy i Kociánovy, strun vymeziti

takto: pod vlivem antické i nmecké poesie prožívají

mladí básníci formální i myšlenkový perod od vyrov-

naného klassicismu ke vzrušené romantice; s vážností a

se zápalem hledají životní ideály v národnosti a zbož-

nosti; v erotice spojují Klopstockovský transcendenta-

lism s velým, skuteným zážitkem.

Jsou epigony cizích literatur — ale pohíchu niím

více. V tom jest tragický osud obou. I elakovský i Kollár

byli odkojeni západní poesií, i oni vzdali jí v prvotinách

svých více než povinnou da, ale oba se vypracovali

z cizích vzorv a vliv k vlastní individualit, k vlastní

koncepci života, k vlastní poesii — a proto jsou živi

podnes, zatím co jméno Herzogovo a Kociánovo jest

práv jen ,vyhasla ohn kou, slitého zvonu hlas'.

Podobný osud stihl mladšího jich vrstevníka, ne-

klidného a rozervaného elegika Václava Raba- (1804 až

1838). trnácte let, jež leží mezi vydáním ,Básní'

Herzogových (1 822) a ,S míšených básní' Rabových

(1836), iteln jest vepsáno do zasmušilých slok mlad-

šího z básník. Ráb byl již životem istokrevný ro-

mantik: syn vážené rodiny, jemuž dostalo se nejpeli-

- Podrobný životopis Rabv viz v úvod k .Vybraným bás-

ním' v Ústední knihovn sv. 224, v Praze 1887.
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vjšího vychování i skvlého nadání, sbhl se studií a

oddal se neinné snivosti a fragmenlárnímu spisovatel-

ství. Rodina, pátelé, píznivci snažili se získati jej pro

praktický život, ale marn; Václav Ráb pokládal každé

úední postavení za tžké a zbytené jho. Posléze po-

dailo se spoutati toho nespokojeného ducha podí-

zeným postavením v kancelái finanního úadu; než

po dvou letech tyi a ticetiletý básník zemel.

V. Ráb vystoupil jako nmecký spisovatel s dílem

charakteristicky nazvaným ,Phantasie eines Miss-
mutigen' a epigonem nmecké lyriky zstal i v es-
kém básnictví, pro nž byl dosti pozd získán J. Vlkem
Vlkovským. Nejen tóny Mathissonovy, které již vrstev-

níci nalézali v ,Smíšených básních' Rabových, nýbrž

i ohlasy švábské školy básnické zaznívají knihou. Václav

Ráb jest pedem sentimentální krajiná pochmurných

a dsivých scenerií: maluje v zsinalých barvách první

šeení se msíce nad troskami hradu a nad opuštným
klášterem; chytá ve verších šedé páry stoupající z les

po boui; kreslí ostrými liniemi vrby sklánjící se nad

hrobem mladé pvkyn nebo lesnatou krajinu ponue
hledící na pohební prvod jinochv. Nkde oživuje

tyto píšerné scenerie balladickými postavami: v osa-

mlém chrám naíká jeptiška otcem prokletá a vzpo-

míná své marné lásky; v msíní zái, klouzající vtvemi

starých topol, zjevuje se skalní jeskyn se spící dívkou;

milenka zoufá na behu jezera nad usmrceným milen-

cem. Z tchto krajináských nálad rodí se jako v staré

skotské poesii romantické ballady, vážené ze stedov-
kého rytíství, ze slovanského pravku, z djin Pemy-
slovc, z ovzduší rukopisných podvrhv i ze staro-

kesfanských legend, hned s píklonou k vampyrismu
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Goetheovy ,Nevsty korintské', hned v souvislosti s ero-

tickou mystikou ,Wandy' Zachariáše Wernera.

Ale Ráb není jen dekorativním romantickým kra-

jináem nebo thematickým balladistou: za tmi obrazy

a výjevy chvje se vlastní hoe, trpký pocit marnosti

života, dsivé vdomí prchavosti krásy, lásky a vbec
všeho u Raba, jenž optovn napovídá, že vše to

prožil, jest romantický elegism domyšlen až na dno.

V eské poesii své doby stojí Ráb dosti osamocen
a jest patrno, že své duchovní blížence sám shledával

mnohem spíše v nmecké romantické a švábské škole

básnické než doma. Jen jediný vrstevník jeho v echách
vykazuje podobné rysy; jest to sám K. H. Mácha, jehož

,Máj' vyšel téhož roku jako Rabovy ,Smíšené básn'.

Le rozdíly jsou snad význanjší než shody obou bás-

ník: ze tí základních prvk poesie Máchovy, z kraji-

náského romantismu elegicky nadechnutého, z protest-

ního a skeptického byronismu a z hluboce pozorující

i vášniv cítné eskosti, Ráb má rys pouze jediný a to

dojista nejmén dležitý. Jest mnohem menší mrou
umlcem nežli Mácha; pro pochmurnou náladu má
mnohdy jen idyllický a konvenní výraz, jeho obrazy

jsou pejaté, jeho e bez hudby, bez kouzla. Proto

vystoupiv, neurazil a nepohoršil, ale též neuchvátil

a neinspiroval nikoho: uznalí soudcové mli pro nj
sice laskavý zájem, ale mladší generace neznala pro

nj ani nadšení ani zájmu. Dnes ani podrobné práce

literárn historické neuvádjí jeho jména.

Vývojový pechod eské poesie od vzor klassicist-

ských ke vzorm romantickým, od velebného pathosu,

který hledá skulpturální jasnost a draznost, ke vzru-
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šené citovosti, jež ztrácí linie pro odstíny, pesnost vý-

razu pro hudbu slova, zeteln se zraí též v lyrice obou

zástupc vskutku umleckých snah dramatických v e-
chách do padesátých let, u Františka Turinského a Si-

meona Karla Macháka. ^

Takm všecka lyrika Františka Turinského (1797

až 1852), jež shrnuta byla teprve pozd po jeho smrti, ^

sahá do mladších let básníkových, doby to hlubokého

citového vzrušení, erotické sentimentality a eleginosti,

svobodomyslného blouznní a svdomitého, soustavného

vzdlávání se aesthetického a literárního; pozdji zdroj

básnické inspirace Turinského víc a více vysychal. Nebyl

nikdy píliš bohatý a bezprostední, literární kultura

hlásí se ve verších Turinského znanjší mrou nežli

síla citová. Tato kultura vedla jej k asomíe, v níž

asto hledal dosti složité a nerhytmické strofy;^ tato

kultura pobízela jej^ aby pokoušel se o tžkou, pepl-

nnou architekturu ódy, jež zaasté bortila se pod pí-

tží obecných, matných pomysl; tato kultura dávala

obestírati zajímavé postehy krajináské, psobivé vzpo-

mínky historické, velé detaily osobních styk mnoho-

slovnou rhetorikou, spíše zatemující než vyjasující.

Le nebyla to jen pathetická reflexe v duchu bás-

nictví klassického, co rychle a jemn zaujalo vnímavý

smysl Turinského; též tóny ist romantické zaznívají

* O jejich dramatické poesii viz kapitolu ,eské drama

v letech 1821—1848' v II. svazku tohoto díla, na str. 340—419;

tam uvedena i dležitjší data životopisná.

* V ,Národní bibliothéce' Kobrov r. 1880, sv. 62, s pk-
ným životopisem od básníkova syna Moice.

5 Básn Turinského jsou vysoce zajímavý po stránce pro-

sodické; srv. v té píin studii J. Královu ,0 prosodii eské
v Listech filolog. 1894, sv. XXI, na str. 406 a 433.
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Z jeho verš. Jak pokusy o lyricko-epické parafrase do-

mnle pravkých památek rukopisných, tak nábhy k U-

dové ballad a písni se Turinskému nezdaily; za to

našel nkolik hluboce položených tón náboženské od-

danosti a zejména beznadjný, temný elegismus svých

hoce prožitých ,Elegií polabských', improviso-

vaných za nocí nad pedasným hrobem mileniným.

Romantická jest i báse, jež jediné z celé poesie Tu-

rinského žije, ,Jedna toliko vlas. *"'

Jest to prudký

a vroucí projev nezdolné touhy, neutlumitelný výkik
osamlého srdce, nadšený dithyramb rozpálené hlavy,

žijící jedinou myšlenkou, jedinou pedstavou. Paroxysmus

nadšení zvtšuje a násobí si vdomí dálky — Turinský

došel práv jen do Vídn, — osamocuje a pebarvuje

si krásu otiny a promuje se takka v náboženské

zanícení. Pontí vlastenecké jest romanticky sentimen-

tální a ryze básnické; není tu sousedského humoru,

jenž oživoval Rubšovu deklamovánku Já jsem Cech',

ani historické frasovitosti, která jest vlastním obsahem

,Tí dob zem eské' B. Jablonského, dvou blíženek

skladby Turinského. Z deklamovánky Rubšovy voní

kvítí malomstských zahrádek: rže, karafiáty, balza-

minky i muškát; verše Jablonského jsou plny umlých
trochu poprášených a vybledlých kvt papírových;

v básni Turinského šíí se skuten vn modré kvtiny

romantické, v níž nyjí. omdlévají a umírají i hrdinové

jeho ,Angeliny'.

Karel Simeon Macháek (1799— 1846)^ naznail již

volbou svých peklad poetické své vzory: Goethe,

^ Popularitu její zvýšila i okolnost, že ji Jungmann r. 1820

zaadil do své ,Slovesnosti'.

"^ Viz též jeho životopis od A. Truhláe v , Kroku' 1887.
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Schiller, Voss, Uhland, Pláten, A. V. Svoboda vábili

jeho vkus i formální jeho obratnost, která zprvu libo-

vala si v asomíe, kdežto pozdji rozhodn se obrátila

k básnictví pízvunému. *^ Když pak na samém konci

svého života K. S. Macháek v ,Drobnéjších básních'

(1846) shrnul všecky svoje menší skladby veršové, ukázal,

že si vzory ty peložil do obanského ovzduší, do svta

spoleenské zábavy, jíž sloužil též ,Krasoen í kem'

(1823). Skuten básnického živlu u Macháka není;

vlastní osobnost ustupuje do pozadí; zábavný úel ovládá

všecko jeho veršování. Lehká píse milostná i pijácká,

žertovný ohlas poesie lidové, vlastenecká deklamovánka,

pouná bajka — to genry Machákovy. Uí se i tu od

svých velikých vzor, jichž však nepojímá v básnické

plnosti a jednot, spíše pabrkuje po nich. Se zvláštní

zálibou skládá rytíské romance, djov napínavé a nála-

dov vyrovnané, s vtipem, a bez koncisnosti Uhlandovy;

tak na p. populární ,Heman z Bubna' pipomíná

svojí bezdnou komikou mimodk dojem Uhlandovy

,Schwabische Kunde'.

II.

Klášterní sentimentálnost v echách : Marie Antonie

;

Boleslav Jablonský jako lyrik.

Romantické zahloubávání se do samoty, záliba pro

opuštná místa, nadšený podiv pro katolické chrámy,

odpor proti racionalismu a josefinismu, rušícímu ády
a kláštery, posílily poátkem století zvláštní náladu, jež

s Velepouný doklad o této promn, charakteristické i pro

ostatní eské básnictvi, jest list Machákv Vinaickému ze dne

5. prosince 1838 (viz K. AI. Vinaického Korrespondence a spisy

pamtní, I. Vydal V. O. Slavík, v Praze 1903, na sir. 91—92).



364 MARIE ANTONIE.

dala by se nazvati sentimentálností klášterní. Jest d-
dictvím XVIIl. vku, který již r. 1776 stvoil typický

román tohoto smru, povstného ,Siegwarta' J. M.

Millera^ a prýští v nejhlubších pramenech z citového

útku ped svtem, charakteristickým pro sedmdesátá

a osmdesátá léta osvícenského století. Nové platonické

pojetí lásky, které odmítalo spojení tl a snilo o sou-

zvuku duší, prohloubilo klášterní romantiku, a tak po-

jednou tenástvo, jemuž byli osvícenci jako Diderot

a Voltaire sarkasticky vylíili smyslné rozkoše a erotické

orgie klášterní, uilo se dívati na kláštery jako na tiché

svatyn nadzemské a odíkavé lásky.

Jak i u nás klášterní romantika vnikala do poesie,

toho svdectvím jsou hojné ballady o jeptiškách a mni-

ších od doby Hnvkovského až do let tyicátých; jak

vnikla do života, toho dokladem je zjev Marie Antonie

(1780—1831). Motivy, pro Josefa Pedálová tiaticeti-

letá vstoupila do pražského konventu milosrdných sester

svaté Alžbty, nejsou dosti jasný; snad to byl vliv tety

Anežky, nkdejší klarisky, snad skuten asketické

ideály, jež ponkud honosiv hlásá v básni ,Na rozlou-

enou', složené pi vstupu do kláštera, snad erotické

osudy, jak napovídá polobiograíická povídka ,Serafka'

— snad též nálada doby. Od poátku století spatu-

jeme Marii Antonii innou v nemocniní a duchovní

služb klášterní, aniž pece klášter vyerpává jejího asu
a jejích zájm. Sentimentální korrespondence s mladist-

vými, národnostn zanícenými muži, v níž splétají se mo-

1 (Siegwart, eine Klostergeschihte', Ulm 1776; duchaplný

rozbor románu i klášterního sentimentalismu podal Erich Schmidt

v díle ,Charakteristiken', I, Berlín 1886.
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tivy platónského erotismu, intellektuálního pátelství, spo-

leenství ve zbožnosti a humanit, vypluje její volné

chvíle. Ježto mezi tmito korrespondenty a návštvníky

byli i mužové jako elakovský, Kamarýt a Vinaický,
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nabývají dopisy literárního rázu a mísí zájem vlaste-

necký s klášterní sentimentalitou, jíž tehdy i Cela-

kovský podléhal. ^ Zvláštní staromódní, vybledlé kouzlo

leží na jejích listech elakovskému, který do pátelství

se starou pannou, libující si v homiletických floskulích

a v rozvážném pouování, pinášel dobrodružnou zv-

davost a mladistvou vroucnost, prožívaje patrn to,

co jeho svtlý vzor Goethe procítil ve Frankfurt

u nohou stárnoucí sleny Susanny von Klettenberg,

zvnné pod jménem ,krásné duše' ve ,Wilhelmu

Meisterovi'. Dobová tato zajímavost smiuje též s lek-

turou tí drobných povídek Marie Antonie: ,Serafka'

(1826), ,Myrhový vneek' Í1828) a ,Ke rozma-

rinový' (1830), napsaných úpln ve stopách roman-

tické belletrie pro mládež od Chr. Schmida (1768— 1854 j."^

Jako dobrodušný augsburský kanovník, jehož dtské

barvité povídky darem se pinášely všem nmeckým
i eským dtem po zpsobe hraek a mlsk, tak i Marie

Antonie upravovala rytískou, mšanskou a klášterní

romantiku pro vnímavost mládeže a sluovala naivn

moralistní tendenci píchuti církévnické s poloeskou,

pološvábskou poesií hlubokých, šumjících les, staro-

bylých hrad, drobných msteek.

Nejplnjšího výrazu došla klášterní sentimentálnost

na pd eské až koncem let ticátých ve verších, jež

Karel Eugen Tupý ili literárním jménem Boleslav

2 Viz Sebrané listy Fr. L. elakovského, v Praze 1863,

str. 519—539: ,Listy jeptišky Marie Antonie k elakovskému.'

3 Díla Chr. Schmida, jež v úhrnném vydání (1856— 1861)

zaujímají 30 velkých svazk, byla v letech 1819—1848 do eš-

tiny peložena všecka; v letech 1858-1864 vyšlo pak souborné

eské vydání, poízené od Josefa Peírky.
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Jablonský (1813— 1881) shrnul do malého svazeku

,
Básní' r. 1841^. Drobná knížka jest upímným vyzná-

ním životním autora útujícího s vlastním mládím.

Dojmy dtství, stráveného na zachovalém eském ven-

kov, v rolnickém msteku Kardašov eici, vracejí

se v svžích a jasných drobných obrázcích pírodních.

RODNý DM B. JABLONSKKHO V KARDAŠOV EICI.

Studentská léta v Jindichov Hradci, kdy byl probuzen

básníkv cit národnostní i zájem aesthetický tením

sentimentálních romantik, hlásí se v nkterých umle
konstruovaných a citov vzrušených znlkách, hymnách

a ódách. Vlastenecké ovzduší Prahy, kam Jablonský

* Biografické zprávy o Jablonském podává podrobn a pe-
liv, a zbyten enthusiasticky ,Život Boleslava Jablonského'

od AI. Mattušky, v Praze 1886, s úplnou bibliografií.
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r. 1832 pišel studovat filosofii a kde po nedokoneném
noviciátu na Strahov jako právník a literát bojoval

s hladem a osudem, vane z etných nadšených projev

citu historického, jazykového a slovanského, jak pozdji

se projevil v povstné deklamovánce ,Ti doby zem
eské'. V Praze se Jablonský sdružil se spisovateli ku-

pícími se kolem Tylových divadelních podnikv i jeho

,Kvt'; pokoušel se sám o herectví, redigoval dva

roníky almanahu ,Vesna' a poznal tak básnictví slou-

žící zábav i rozmaru vlastenecké spolenosti. I o tom

mluví jasn jeho ,Básn'; pohádkám, allegoriím dával

roucho zábavné; skládal spoleenské písn hovjící

bžné citlivosti i lehké žertovnosti; liboval si v preci-

osní hravosti se ženou. Celkem byl vrným a málo

samostatným epigonem poesie domácí.

Originální jest však Jablonský v samostatném

dvojdílném cyklu ,Písn milosti'. V rodin Jaroslava

Pospíšila, s nímž po Tylovi redigoval ,Kvty' a u nhož
vydal i svj almanah, Jablonský poznal mladší jeho

sestru, polodtskou Marii, jež pod jménem Angelina

zjevuje se v jeho ,Písních milosti.' V letech 1836 a 1837

vznikaly tyto zpvné skladby, plné vroucího serafinismu,

pírodního idyllismu, romantického kultu veera, snu,

tušení; s erotikou sluuje se emfatické vlastenectví a

refrain básn VIII.: ,Vlasti mé a Tob' vyjaduje

celkovou náladu. Mezi první a druhou ástí cyklu leží

však hluboký rozpor, jímž Jablonský bolestn trpl

v život. Dne 4. dubna 1837, vyhovuje neústupnému

pání zbožné rodiny, zejména svého tvrdého otce, a ne-

doveda již vzdorovati hmotným útrapám, stíhajícím

chudého studenta, Jablonský vstoupil podruhé do kláš-

tera na Strahov, a celá bytost jeho kroku tomu se
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vzpírala. A tu poíná v život i poesii Jablonského

krátké, ale intensivní údobí sentimentálnosti klášterní.

Znovu a znovu zachvacuje básníkovi srdce i ústa

vroucí erotický cit, jenž nezná pouze touhu, nýbrž

i sensitivní rozkoš lásky, a pokaždé básník sám zaki-

kuje vroucí ten projev vdomím vnjší spoutanosti.

Pedstavuje si jasn a živ bytost mileninu, a hned si

uvdomuje, že smí na ni mysliti jen vzpomínkou a ni-

koliv pítomností a nadjí. Vzpomíná si na první sUby

lásky a pekládá si je na hbitov a do záhrobí. Jako

kdysi, tak i nyní hovoí s kvtinami a ptáky o milence

a dává si zodpovídati své otázky elegicky a resigno-

van. Potom mladý mnich pestává mluviti s životnou,

pozemskou dívkou a myslí jen na nebeského andla

a ,na kvítka rajských palouk', ,Písn milosti' koní
význan strofou hlubokého citu a plaché nezemské

krásy

:

,Jdi, Rže má, ty's pro mne nevykvetla;

Jdi — opus mne — nezhouj muku mou!

Ten vnec, jejžto milost pro nás pletla,

Ten krásný vnec neuzí již svtla . . i

Jdi, Rže má! — již slunce za horou!

Jdi, Rže má! Tam, vše kde pijde k spáse,

Kde Abélard s Helojsou objímá se —
Sejdem se zase!'

III.

Boleslav Jablonský jako didaktik: ,Moudrost otcovská'.

Dne 16. dubna 1838 složil Karel Eugen Tupý

slavné eholní sliby: tehdy lyrik Jablonský byl již

mrtev. Ostatek jeho veršovnické produkce náleží mora-

lisující didaktice, kazatelské íilosoíii v rýmech a strofách,

Literatura eská devatenáctého století. III. /i. y^



370 ,M0UDR08T OTCOVSKÁ .

homiletice v allegoriích a metaforách, což tak pípadné

se pimyká k innosti v duchovní správ, nejprve

v Radonicích na Plzesku a od roku 1847 do smrti na

Zvinci u Krakova, i k jeho pubHkacím theologickým,,

jakými jsou modlitební kniha ,Rže Siónská' (1844)

a sbírka kázání ,Vítzství kíže' (1844).

Již v ,Básních' otiskl Jablonský devatenáct didak-

tických básniek ,Moudrost otcovská', jichž roz-

množení stalo se pak zvláštním pedmtem jeho veršov-

nického úsilí. V druhém vydání ,Básní' (1846)* vzrostl

tento cyklus na 70 ísel, nov utídných; další vydání

vykazovala nové pídavky, až konen Jablonský podal

soustavnou ptidílnou skladbu o nemén než 110 bás-

ních.'^

Nkdejší zanícený obdivovatel jara a pírodních

krás nezapírá se v tchto verších; východiskem tém
všech básní jest zamyšlený pohled na krajináskou sce-

nerii, na pírodní výjev, na malebný kout domova. N-
kolika zbžnými rysy nartává básník situaci, která jisté

prošla i zrakem tenáovým, aniž teba zaujala jeho pe-
mýšlení. Volí klidné uzavené obrázky, vyrovnané ná-

lady, nelomené barvy; vyjímá jednotlivosti skládající

krajinný celek, stav hned do popedí za zmnné per-

spektivy osamlou jablo, hned vycházející msíc, hned

klokotajícího slavíka.

^ R. 1852 vyšlo tetí vydání ,Básní', r. 1864 tvrté, r. 1881

páté, r. 1884 šesté, r. 1885 sedmé, r. 1893 osmé.

2 Podrobný rozbor obsahu i ducha , Moudrosti otcovské',,

již Jablonský též ,Salomon' nazývá, podává Jar. Vlek v .N-
kolika kapitolkách z djin naší poesie', v Praze 1898, VI: Boleslav

Jablonský (Bolzanism v eském verši), na str. 89—94; podtitul

kapitoly naznauje, z kterého myšlenkového okolí jest Jablonský-

vykládán a oceován.
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Le není to zájem ani popisujícího, ani náladového

lyrika, krajináství jest pouhým prostedkem k úelu
mravního pouení. Vychovatel vede tu svého svence,
duchovní správce svého osadníka takka za ruku, aby

jej moráln pobídl a zušlechtil. ,Poj a hle, mj milý

synu', to refrain všech básní, opakovaný až k omrzení.

Píroda jest krásná, ale mravní pravidla v ní ukrytá

ješt krásnjší. Jaro okouzluje, ale nad jeho smyslové

kouzlo dlužno si vážiti hlubokých vných pravd, jimiž

naše srdce vzdlává. V každém háji se zpívajícím sla-

víkem jest dosti místa pro kazatelnu, každý podzimní

veer s hvzdným nebem poskytuje dosti asu k ma-

lému duchovnímu cviení; každý malý mraveneek unese

snadno velký kesansko-mravní výklad. Jak patrno,

poesie má velmi skrovné místo v tomto katechismu, svá-

zaném málo pevn do desk lyrické sbírky; jednotvár-

nost, stálé schematisování, nudné opakování ubíjejí ji

tu úpln.

Váha nespoívá arcif na lyrické form a básnické

stilisaci: obsah a tendence jsou vším dobrodušnému

exhortátorovi, jenž si vyšel v klerice a v kvadrátku,

s breviáem v ruce do kvetoucích luin. Viditelná mnoho-

tvárná píroda hlásá veškerými jevy vného, nevidi-

telného Boha a jeho mravní zákon v každou chvíli a

pi každém kroku. Uí milovati Boha láskou i inem,

uí však milovati i vlast, nejvyšší to projev lidské by-

tosti. Mravní zákon boží i mravní zákon vlastenecký

jsou tu totožný: žádají bezpodmínené pravdy, svrcho-

vané krásy, rozmyslné vzdlanosti. Vychovávají lovka
úmrn k zlatému stedoeští na zemi, k vlasteneckému

štstí v domov, k nebeské blaženosti posmrtné. Evan-

gelium nedogmatického theismu, spoleenské humanity,

26*
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aestheticky pizdobeného náboženství podávají si tu

ruce s konvenním vlastenectvím.

Jablonský jest tu zpracovatelem bžných nábožen-

sko-mravních myšlenek XVIII. a XIX. vku k poteb
obecenstva se sklonem k beztvárnému zevšeobecování

a matné frasovitosti. Jest z kazatel, kteí nemajíce

schopnosti eí individuáln charakterisovati, libují si

ve vodnatém krasoenictví a mdlém hromadní po-

všechných sentencí. Tak v této dobe mínné, ale ne-

šastn provedené popularisaci zstal sice slabý odlesk

filosofických myšlenek, zmizel však naprosto filosofický

duch. ^

Jablonský jevil v mladých letech vskutku mnoho
zájmu pro filosofiii a ml i dosti píležitosti poznati ji

zevrubnji. Za studentských let v Praze mnoho disku-

toval s pítelem Vrfátkem o Aristotelovi i uení Her-

bartov, nov do Cech uvádném; professorem jeho byl

stoupenec Bolzanv, filosof Exner; novicmistrem jeho

na Strahov Bolzanv pítel a vyznava Stoppani, známý

též jako uitel I. J. Hanuše. Jméno proslulého ideali-

stického eklektika a praktického lidumila Bernarda
Bolzana (1781— 1848) bylo stále vyslovováno s city

podivu a lásky kolem Jablonského; ušlechtilý zjev ne-

ohroženého knze, vybírajícího z kesanství pedem
ideu humanity a vlídné demokracie, záil jako svtlý

sen do úvah mladého bohoslovce. Ideje, které ,Moudrost

otcovská' naivn popularisuje, jsou shrnuty a s nadše-

nou pesvdivostí formulovány u Bolzana všecky: kult

3 Jablonský sám byl pesvden o filosofické hodnot svojí

,Moudrosti otcovské', nazývá ji v 2. vydání .Básni' z r. 1846

,svoji filosofií životní, rozsudkem z praemiss své sladké a trpké

zkušenosti, otiskem ducha i srdce svého.'

i
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pírody manifestující osobnost boží, nedogmatický

theism, úinný filanthropismus, vroucí vlastenectví slou-

ené s láskou všelidskou. Didaktické poslání .Moudrosti

otcovské' je^t významnou episodou ,bolzanismu
v echách'.*

Našemu vkusu i naší dob jest Jablonského snaha

a methoda popularisovati cizí názor životní ovšem
nesympathická; ticátá a tyicátá léta podivovala se

však upímn tomuto lacinému zpsobu moudrosti. Na
nové, vlastní myšlenky nebylo síly, i upravovaly se my-

šlenky starší a cizí; vytrhlo se jim ostré žihadlo a užilo

se jich jen k pohodlnému rozední jejich sladkého

medu. Tak se v souasné nmecké literatue nejvtšího

úspchu dodlává dílo znan píbuzné ,Moudrosti

otcovské', ,Laienbrevier' Leopolda Schefera
(1834), objemná to sbírka mravních recept na každý

den, plná blažené harmonie, ale také ideové mlkosti,

sestavená malým poetickým talentem z populární filo-

sofie osvícenské.

Též úspch Jablonského byl neobyejný: církev,

škola, rodina zmocnily se jeho rýmovaek, dávaly je

všude recitovati, naplnily jimi veškeré ítanky, popsaly

jimi všecky památníky. Jablonský, jenž od svého od-

chodu do Polska nepsal než bezcenné píležitostné

verše, byl ctn jako pední básník. Když dne 27. února

1881 zemel, tyicet let po prvním vydání své jediné

básnické knihy, dostalo se mu od celého národa poct

skuten královských. I kritický Jan Neruda napsal tehdy^

v tradici mladých let o Jablonském: ,My staí zahrad-

níci, íkával Jablonský, když rozmlouval o nynjší eské
poesii, již sledoval pímo se zanícením. Však to byl

•* Viz Jar. Vlka na m. uv.



374 BAJKÁftSTVf XVIII. VKU.

Šastný zahradník! Co on nasázel, kvetlo ped vlastníma

jeho oima po pl století, erstv a mlad, jakoby

v prvním ranním rozpuku, a vzrostlo v celý háj, jímž

zvonily zase písn jeho'. ^

IV.

Bajka v literatue národního obrození: Vincenc Za-

hradník.

Didaktika literatury obrozenské dospívá ,Moudrostí

otcovskou' svého vrcholu; není nezajímavo všimnouti si

nkterých jejích starších plod, teba že asov náležejí

ped periodu v tchto kapitolách charakterisovanou.

Nejoblíbenjší formou mravní didaxe dlouho byla

u nás aesopská i lafontainská bajka, což nepekvapuje

nikterak pi tsné souvislosti vývoje naší literatury

s písemnictvím nmeckým.

Píiny, pro bajkáství v Nmecku XVIII. vku
nabylo netušeného rozkvtu a všeobecné záliby, jsou

nkolikeré. Vtipný, epigramatický duch osvícenské kon-

versace, libující si v ostrém pointování, lákán a váben

byl neobyejn koncisní formou, jež v nkolika ádcích

zkracovala celé malé drama s pekvapujícím psobivým

rozešením. Aesthetický zápas Gottschedv s básnic-

kými theoretiky švýcarskými postavil bajku v popedí

všech útvar poetických; francouzské písemnictví podá-

valo skvlý vzor v klassických bajkách La Fontai-

neových, sousteujících v drobném rámci pronikavou

znalost srdce lidského i francouzské spolenosti, drama-

tickou vervu i ironickou jistotu, zdobnost ei i ducha-

plnost stilisace. La Fontaine nalezl v Nmecku adu
* V .Národních Listech' 1881, . 51.
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napodobitelS, jimž zvlášt pišlo vhod jeho rozšíení

látky ze svta zvíecího na celou spolenost. Gellert

pinesl do bajky vodnatou mravokárnost sestárlého hof-

mistra, Lichtwer šastný rozmar, Pfeffel sousedskou žvat-

lavost, Meyer von Knonau hlubokou znalost pírody.

K nám vnikl La Fontainev vliv prostedím cizím:

Puchmajer recipoval jeho látky z pramen polských

Kniaznina a Karpiského; Langer a Rubeš pilnuli ke

vzoru Gellertovu, Josef Chmela, pekladatel Phaedra,

zpracovával Gellerta, Lichtwera, Pfeffela, upravuje je

pro potebu didaktickou ve svých ,Bajkách pro dítky'

(1818); podobn poínal si také Aleš Parízek. elakovský

všímal si svérázného lafontaineovce Krylova.

Le proti tomuto smru lehké, rozmarné konver-

saní bajky lafontainské ozývá se již v šedesátých

letech XVIII. století reakce, vedená velikým jménem
Lessingovým. Reforma Lessingova, jak provedl ji

theoreticky i prakticky dílem ,Fabeln. Del Biicher.

nebst Abhandlungen mit dieser Dichtungs-
art verwandten Inhalts' (1759) jeví se dvojím

smrem: zmnou názoru o podstat bajky i zmnou
vzor. Lessing klade hlavní draz v bajce na dj dra-

maticky stupovaný a užívá toho dje ve služb vše-

obecné vty morální, v jejíž jasné, struné a pádné

formulaci i il lustraci vidí vlastní smysl bajky. Vrací

se od barokního pseudoklassicismu ke vzorm antic-

kým, pedem k Aesopovi, a pracuje své bajky v jeho

stopách, jsa spíše doktriná než básník, spíše filolo-

gický rekonstruktér než bezprostední tvrce. Lessing

svým názorem pronikl; formy spolenosti, jimž odpo-

vídal La Fontaine, byly mrtvy, mšanstvo se stíz-

livým a úelným pojímáním života vítalo suchou di-
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daxi, paedagogové nalézali v Lessingových bajkách za-

líbení. ^

U nás peložil Lessingovy bajky Uom. Kinský (1816)»

le nedovedl jim získati pronikavého úspchu. Jungmann

ve ,Slovesnosti' kolísá mezi bajkou lafontainskou aaesop-

skou, ale drazem, který klade na poetinost v bajce,

piklání se spíše k oné než k této. Ukázky jeho - pedvá-

djí rovnomrn oba hlavní smry bajky.

Dsledného stoupence našel Lessing na naší pdé
teprve ve Vincenci Zahradníkovi (1790— 1836 1.**

Ueného theologa, jenž mužná léta strávil jako biskupský

bibliotheká, konsistorní tajemník a professor bohosloví

na seminái v Litomicích, vedl k skládání bajek pedem
zájem filosofický a paedagogický. Již r. 1818. pinesl

,Hlasatel' od Vincence Zahradníka ,Rozjímání o n-
kterých stránkách praktické filosofie'; pozdji pak pra-

coval Zahradník, zejména v dob prázdn na farách

v Zubrnicích a Kešicích, o soustavných rukovtích filo-

sofických, jmenovit psychologie a logiky, jež zaležely

nebo ztratily se v rukopise; též praktická paedagogika

jej zajímala, jak svdí dlouholetá souinnost pi redakci

,Schullehrer-kalender'.* Nadšený stoupenec filosofického

1 Srv. B. V. Spiess, Lessingova theorie bajky vzorem me-

thody sokratické, ,PaedagogiuTn' 1886.

2 Jsou tu výatky z Chmelová pekladu Phaedra, z ela-

kovského pevodu Krylova, z Lessingových bajek peložených

Kinským, z pvodních pak bajek ukázky z Langra, Sychry, Pa-

izka, Puchmajera a Zahradníka.

3 Životopis Zahradníkv podává Ant. Rybika v ,Pedních

kisitelích národa eského', v Praze 1883, na str. 279—285

a A. Hobl, Život a psobení V. Zahradníka, v Ml. Boleslavi 1881.

* O filosofické innosti Zahradníkov viz níže.
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idealismu a literárního klassicismu sluoval ve svých

pracích, myšlenkov nezcela samostatných, jasnost a pes-

nost výkladu s jazykovou vybranóstí a ryzostí, a každou

ádkou projevoval ducha práv tak povzneseného jako-

srdce vznešené a jemné. Ušlechtilá tato osobnost jeví

se i v ,Bájkách' (1832), nesených úpln ducherr*

Lessingovým.

Theoretická pedmluva klade v bajce draz na mravní,

praktické nauení, pokud možno urité, jasné a struné;

odmítá bajky sice živ vyprávné, ale mravního pouení
nepinášející; vyžaduje báchorkovitost dje; posuzuje

píke zpsob La Fontainev a Gellertv, a tím nadše-

nji mluví o slohu bajek Aesopových a Lessingových;

ba mí i samého Aesopa mrou lessingovskou, vytýkajíc

písn odchylování se od domnlé normy. Bajkáství jest

podle názoru Zahradníkova ,tžká a sukovitá práce'; jeho

vlastní bajky jsou
,
pvodní, nelíené, prost psány a

takm nahatý'. Jest to výbor z ohromné zásoby, již

Zahradník zprvu nmecky vypracoval a kterou též pozdji

doploval. ^

V jeho 161 bajkách vládne bohatá rozmanitost. K oso-

bám i situacím starého pokladu bajkového pidal du-

chapln kombinující duch Zahradníkv nové zápletky,

nové scenerie, nové charaktery, dávaje zejm pednost

konííiktm zvíecího svta se spoleností lidskou ped
drobnými srážkami zvíat mezi sebou. Jak požadoval

Lessing, Zahradník soustedil vždy do bajky malý dra-

matický dj se struným dialogem a vyvrcholil bajku

pesn a jasn formulovaným praktickým nauením.

5 Z druhého chystaného svazku ,Bajek' vyšlo jen nkolik

ukázek posmrtné, v ,Blahovstu' r. 1855 a ve ,Škole a život'

r. 1883; ostatek zstal v rukopise.
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Na tuto jasnost kladl hlavní váhu, proto vytýkal sou-

asn psaným bajkám rázovitého filosofa a pítele

Bolzanova a Palackého, Františka Schneidra,'' pílišnou

hloubku a nedostatek zetelné pointisace.

Bajky Zahradníkovy nejsou bajky pro dti; jsou to

drobné schránky vzácné životní moudrosti pro duchy

zralé a mužné. Filosof, jenž poznal nicotu in lidských

a jenž prohlédl, že hloupost a obmezenost jsou hlav-

ními motivy mnohého jednání, útuje tu se životem.

Hrubí požitkái, sebevdomí obmezenci, tupí hlupci, slu-

žebníci hodiny a chvíle jsou napadáni ostrými hroty

tchto dobe kalených stel, jež letí jist a nevinn,

jako lehký pták brázdící vzduch.

V.

Didaktika vstupuje do služeb zpátenických : Karel

Vinaický a Václav Stulc.

Sledovali jsme cesty básnického epigonství v e-
chách od dvacátých do tyicátých let a nalézali rozliné

jeho stíny i odstíny. Zbývá všimnouti si poslední jeho

fase, kdy epigonové se mnohonásobn stávají nebez-

peím rozvoje literárního, prázdným, a virtuosním

formalismem, úzkostlivým konservativismem, jenž brání

se úporn novým duchovním smrm, nicotnou poví-

davostí, která upadá až v dtinskou žvatlavost. Zaují-

^ Zahradník zmiuje se o nich v list Vinaickému dne 19.

ledna 1832, viz uvedené vydáni korrespondence Vinaického, I,

str. 243. Schneidrovy bajky ,Pravda v obrazich' peložil r. 1850

J. V. Rozum (1824-1858); i jinak tihla literární innost tohoto

paedagoga a vydavatele k bajce: r. 1854 vyšel jeho peklad fa-

bulí Lessingových, r. 1850 v úprav pro mládež ,Ezop, mudec
v otroctví'.
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mají-li tito epigoni významná místa spoleenská, ma-
skují-li pochybné zásady roztomilou neb úcty hodnou
osobností, nabývají mocného, dležitého vlivu, dvojná-

sobn nebezpeného, To pípad Karla Vinaického
i Václava Štulce, obou výrazných pedstavitel lite-

rárního i národního epigonství u nás v letech tyi-
cátých.

Karel Vinaický (1803 — 1869)^ veden byl k úz-

kostlivému tradicionalismu a konservativismu pímo svým
životním povoláním. Tiadvacetiletý rodák slánský byl

jako alumnus pijat za vychovatele do rodiny hrabat

Slik; byv r. 1825 vysvcen, jmenován byl ceremoná-

em, po tyech pak letech sekretáem arcibiskupským,

až byl odmnn farou na Kováni, kterou vymnil pozdji

za dkanství v Týn nad Vltavou; posléze stal se

kanovníkem na Vyšehrad. Theologicko-publicistický

jeho podnik,Casop is katolického duchovenstva'
(od r. 1828) zajišoval mu v knžstvu i v literatue

postavení význané. Vysoká hierarchie i duchovenstvo

venkovské horliv se úastnilo listu, který obratn spo-

joval hlediska odborného bohosloví s praktickými po-

tebami pastorálními; literáti zajímali se o asopis vynika-

jící pesnou formou jazykovou a propagující vymoženosti

1 Životopisná data a struný, a nesoustavný pehled pae-

dagogických a jazykových snah Vinaického podává J. Šafránek

v ,Osvt' r. 18^5. Dáležitým zdrojem pro poznání osobnosti

Vinaického jest jeho bohatá korrespondence; jeji první ást, z let

1820—1833, vydal V. O. Slavik, K. A. Vinaického Korrespondence

a spisy pamtní, I. (Sbírka pramen ku poznání literárního života

v echách II, 6.) V Praze 1903. Korrespondence Vinaického s e-
lakovským otištna na str. 375—485 ,Sebraných list F. L. ela-

kovského', v Praze 1863.



Karel Vinaický.

školy Jungmannovy, latinku a analogický pravopis. D-
vrné pátelství s Fr. L. Celakovským, v nmž Vinaický

osvdil se nejednou jako druh obtavý a nezištný, hor-

livá innost v jazykových komisích ,Matice eské',

zejména pak soustavné úsilí paedagogické, projevující

se od konce let ticátých úspšnými snahami o literaturu

pro mládež - — vše to upevnilo hlubokou vážnost

Vinaického v eském svt.

2 O paedagogické innosti Vinaického viz na svém míst.
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Jako básník jeví se Vinaický umlým formalistou,

oddaným a uelivým napodobitelem poesie klassické,

nikoliv bez pídechu filologické pedantinosti a ue-
necké krátkozrakosti pro skutené zákony tvfirího bás-

nictví. Ukázal to dvojím smrem: svým l^ojem o a-
somíru i svými básnickými peklady.

Z epigon Školy Jungmannovy Vinaický hájil pro-

sodii asomrnou draznji a vytrvaleji než kdokoliv

jiný^; vynikal sice praktickou znalostí antického verše,

neznal však pesn ústrojí eského pízvuku. Oddán jsa

Jungmannovi celou bytostí, neostýchal se v prosodické

otázce snižovati význam i charakter Dobrovského, ba

hájiti a velebiti proti nmu jeho nedstojného odprce

Václava Stacha. Bdné rýmovaky Stachovy se Vinaic-

kému tak zalíbily, že je pebásnil a zmodernisoval:

v úprav jeho jeví se ,starý veršovec', který v originále

jest rýmaem bez formy i bez myšlenky, alespo ver-

šovcem umlé formy. Je tudíž prosodické úsilí Vinaic-

kého pravou klassicistskou reakcí, reakcí práv tak

umínnou jako nebezpenou.

Ani pekladatelská innost Vinaického neznamená

pokrok; výbrem i technikou verše se pekladatel vrací

až k hlediskm ,Hlasatele' Jana Nejedlého. Idylly, he-

roické epopeje, historické jednotlivosti vzbuzují jeho

zvláštní zájem; Vergilius jest autorem jeho srdce;^ malé

ukázky z Horatia stídají se s výatky z Homera; vlídný

selankový úsmv Bionv stále ješt vábí; antikvami

3
J. Král, ,0 prosodii eské', v Listech filolog. 1894, sv. XXI,

na str. 323—324.

* Mnohé své peklady z klassické literatury otiskoval Vina-

ický v M. od r. 1829; samostatn vyšly Vergiliovy ,Zpvy
pastýské' (1828) a ,Aeneis' (1851).
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výpisky ze Strabona, Tacitova Germania, vzbuzující

podiv a závist u slovanských filolog, zasluhují podle jeho

úsudku námahy pekladatelské. Le výbrem tím se

nezvyšují, nýbrž spíše matou požadavky aesthetické,

jež pekladatel klade na novovkou produkci literární.

Vinaický nedovede rozeznati rhetorické pseudopoesie

od živého, procítného básnictví, a tak vydávaje r. 1836.

,Pána Bohuslava Hasištejnské ho z Lobkovic
vk a spisy vy brané', neumí pi všem nadšení najíti

v renaissanci pravého klíe k ešení této zajímavé pe-

chodní postavy. Jan Hollý zdál se mu velikým bás-

níkem, vtším než sám Jan KoUár, a jeho pseudoklassické

epopeje hodný pekladu. Když pak Vinaický rozhodl

se sáhnouti do hlubin cizího básnictví moderního,

vylovil práv jen ,Perly posvátné' (1840) od klas-

sicisty jagerského arcibiskupa J. L. Pyrkera, tuto

tžkopádnou, mrtvou parafrasi Starého Zákona, která

ani pro madarskou literaturu, jíž náležela osobností

autorovou, ani pro písemnictví nmecké, jehož jazykem

byla psána, nemla významu.

Tím nesmiitelnjším ukázal se Vinaický, kde šlo

o nové smry kulturní a literární. Jeho ,bajka a pravda'

,Snmy zvíat' (1841), vydaná pod pseudonymem

K. V. Slánského, jest pímo pamfletem, zlomysln

namíeným proti novým proudm.^ Vnjší formu a alle-

gorisaní situace poskytla básníkovi stedovká báje zví-

ecí, zejména ,Nová rada' Smila Flašky z Pardubic, jíž

^ Vyerpávající rozbor obsahu i negativních idei ,Snm
zvíat' podal Jar. Vlek v .Nkolika kapitolkách z djin naši

poesie', v Praze 1898, IX: Vinaický a Vocel (Z allegorické di-

daktiky let tyicátých), na str. 107— 114.
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se srden podivoval:" odtud základní motiv zvíecího

snmování, parlamentní diskusse i rozpoltní zvíecí

oblasti na dv politicky samostatné plky, íše tver-

nožc i ptactva (jemná applikace státoprávních pomrfi
Cech a Moravy, jak jí Smil Flaška užil, u Vinaického

zmizela). Uiniti zvíecí báji pouhou záminkou souasné
politické i kulturní kritiky a satiry, leželo v duchu asu;.

Goethe zpracoval tak zvíecí epos ,Reinecke Fuchs' a

souasn se skladbou Vinaického vznikal i Heinev
,Atta Troll' (1847), bohatá a rozmarná farce, kupící

kolem nkolika skrovných motiv zvíeckého dje celé

pásmo roztomilých jízlivostí a vtipných bezuzdností.

Vinaický zosnoval si vnjší dj celkem mdle a

chud. Podobn jako v ,Nové rad', vylíeno jest nej-

prve svolání snmu ptaího i parlamentu tvernožc; na

tento snm pesouvá se pak okamžit tžišt dje. Král

Lev pednáší snmu tvernožc prazvláštní záležitost:

Orang-Utang, uprchlý len zvince paížského, navrhuje,

aby byl zízen zvláštní divadelní spolek zvíat, který by

zahájil mezi vzdlanými národy umleckou tournée. Ale

mínní zvíat se neshoduje; parlamentní porady a slav-

nostní hostiny ukazují nejen rozliná mínní, ale i množ-

ství politických stran od krajních socialistických radi-

kálv až k úzkostlivým konservativcm. Posléze po ne-

konené diskussi podnik vzácného impressaria Orang-

Utanga jest prohlášen za vc soukromou — le dosáhne

nejen všeobecné podpory tvernožcv i pták, v jejichž

íši zatím provedly se pronikavé zmny jazykové poli-

tiky, nýbrž i protektorátu lena rodiny panovnické.

o Srovn. jeho posudek Zahradníkových ,Bajek' v M_
1832, 480.
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Skvlá, úspšná pout po Evrop zaíná: lidé podivují

se umní zvíat a napodobují je o závod.

Do tohoto málo vtipného a málo rozmanitého rámce

-djového, k nmuž se ásten vrátil i Svatopluk Cech ve

svém satirickém ,Hanumanu' (1884), vešla se Vinaic-

kému parodie a persifláž všeliká. Celek míí proti

modernímu parlamentarismu a repraesentativní vlád
ústavní na jedné, a proti raffinované, pedráždné kul-

tue západní, pedevším paížské na druhé stran. Po-

litický a sociální rozvoj moderní Francie od velké re-

voluce až po socialismus ticátých let pronásleduje se tu

práv tak jako žurnalistika, filosofie, literatura nové doby;

záliba ve vzrušení divadelním, shon po módních novo-

tách a výstednostech odmítá se tu týmiž prostedky jako

germanisace a madarisace; demagogické chvástávosti

posmívá se autor s touže jízlivostí, s jakou ironisuje

novovkou policii. Nejsou to narážky jemné a ducha-

plné; naopak, vše jest zeteln naznaeno a rozvlekle

provedeno: allegorické zakuklení namnoze padá a z-
stává holá tendence. Kde Vinaický zprvu chtl bodati

ííeuretem, bije brzy tžkou palicí; kde chtl lehce iro-

nisovati, brzy hrub spílá; kde chtl drážditi, brzy roz-

laduje. Vinaický nestojí nad svojí látkou, nýbrž pod-

léhá jí optovn a ztrácí tak rovnováhu. Technicky jsou

,Snmy zvía dílo ceny nepatrné. Dva soubžné dje
nejsou nikterak sladny; tón causeristický ustupuje na-

mnoze duté deklamaci; verše jsou kulhavé a nedbalé,

obrazová výzdoba chudá. ,Snmy zvía nejsou zajímavý

svojí literární, nýbrž svojí dokumentární hodnotou. Avšak

mnohem zajímavjší než dílo samo jest jeho literární

ohlas v eském písemnictví. Le vylíení odporu, jejž



Básn a písné

Karla lVinaicK<^lio.

'-'
''''''"ll^ í^-il iilu

W Praze 1843.

Tisk a papír synu Bohumila Háze.

ve vzrstajícím mladém pokolení vzbudily ,Snmy zvía
a projevy jim podobné, náleží do kapitoly jiné. ^

Ukazují-li nám dje v íši tvernožc Vina-

ického jako odprce moderních snah spoleenských

"^ Zevrubn o tom pojednává Jar. Vlek na uved. m., str.

112-114.

Literatura eská devatenáctého století III/l. 27
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a obhájce politického i sociálního tradicionalismu, vy-

stupuje za píbhy v svt ptaím neohrožený nepítel

jazykové germanisace a horlivý milovník i velebitel

rodné ei. Týž spisovatel, jenž ve ,Snmech zvíat' po-

smchem biuje násilné vnucování ,sedmihláštiny', ho-

nosící se krom bžných samohlásek a^ e, z, í*, u ješt

hláskami «, ú, týl obránce mateštiny, jenž usiloval

o uvedení její do škol, hlásí se i z veršované sbírky

,Varito a lyra' (1843).

Pedmluva k tmto ,básním a písním' jest sms
pseudoíilologické uenosti a básnického horování o ja-

zyce eském. eština jest prý tak rozmanitá jako pí-

roda; má lahodu i drsnost, mužnost i ráznost; honosí

se jako vlaština jen jasnými samohláskami na rozdíl

od nminy, jež má i samohlásky temné ii, ó atd. Pra-

zvláštním toho dkazem jest tato kniha verš; v celém

svazku nestýkají se dv souhlásky, nýbrž vždy konso-

nanta se stídá s vokálem pravideln.

,Než jaková zvuek a samohlásek v eštin vládne

míra, tu, sousede, viz dkazy pedložené.

Zde vždy jenom jediná se stídá zvuka po hláskách;

viz to a nemluv nám, že tvrdá e je naše.

Chceš-li zahanbiti nás, poukaž nám písn podobné

v nmin své, a hned palmu podáme my jí'.

Le tyto umlstky formalistovi Vinaickému ne-

staily; znesnadnil si veršovou práci i tím, že napodobil

rzné strofy antické, že umle sestrojoval rýmy a ver-

šová schémata. Vady tohoto formalistního fetišismu jsou

na snad: slovo platí tu sice jako zvuk, nikoliv však

jako znak; zvuková krása ei odtržena naprosto od

krásy výrazové; místo básní jsou tu mosaiky lib zn-
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jících slov a slabik; obsah jest pouhým pastorkem.

Vtšinu sbírky vyplují drobné obrázky pírodní, malo-

vané pod vlivem idyllikv a selankovitých epikv antic-

kých, klidnou technikou a bez citového vzrušení; nkteré

z nich pod vlivem Kollárovým vsazeny jsou do rámce

historicko-vlastenecké meditace. Ostatek — pokud Vi-

naický nevadil do sbírky i dtské popvky a íkadla

— obsahuje písn, kolísající mezi poesií prostonárodní

a zpvem spoleenským. Ani autor sám neml vyso-

kého mínní o skládáních toho druhu; psalf již 13. ervna

1828 K. S. Machákovi pi píležitosti prvních takových

pokus: ,Básnické ceny to ovšem nemá; ale mnohý
zarytec snad oi a hubu oteve, že našemu domnle
tvrdému jazyku nco možno, co jiným líbezným neslo-

vanským jazykm ztžka by se podailo'.^

Tvrí schopnosti básnické u Vinaického nesahaly

nad okruh látek, jež ve ,Varit a lye' zpracoval, o emž
zejména jasné svdectví vydává sbírka ,Vlas, zapo-

atá r. 1834, ale vydaná až r. 1863. Starší básn z ti-

cátých a tyicátých let — ty skládají vtšinu knihy —
stojí pod dojmem fiktivní pouti Kollárovy svtem slo-

vanským. Týmž zpsobem i Vinaický prochází e-
chami, pohlížeje hned s njakého památného vrchu na

mírné a vlídné pvaby krajináské, hned zastavuje se

u míst historicky významných, hned bera podíl na ra-

dovánkách lidových. Chvílemi mají ty malé obrázky

staromódní kouzlo nkterých tichých krajinných po-

hled Schwindových, chvílemi poutá tenáe autorv

zájem o nové podmínky hospodáské, mluví-li o továr-

nách a spoitelnách, vtšinou však pekvapuje rýmovaná

^ Korrespondence a spisy pamtní, I, str. 77.

27*
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prázdnota a nudná prosainost tchto verŠ, které ne-

mají daleko k dtským íkadlm."

Podobným dojmem psobí vše, co Václav Stulc

(1814—1887) napsal do r. 1848 veršem. Václav Štulc

má nejeden rys s Vinaickým píbuzný. 1 Stulc byl rodák

ze stedních Cech (pocházel z Kladna), i on po vysv-

cení vystídal venkovské psobišt (v Kvílících; s in-

ností v Praze, i on posléze skonil jako kanovník a

probošt na Vyšehrad. Jako Vinaický spojoval styky

theologické se svazky literárními; ml-li však z Vina-

ického pátel nejvtší vliv na jeho vývoj Celakovský,

do Stulcova rozvoje nejúinnji zasáhl kníže Jií Lubo-

mírský, který seznámil jej s literaturou polskou. ^° Jako

Vinaický v ,asopise katolického duchovenstva', kladl

i Štulc v ,Blahovstu' (od r. 1847) základy k eské

publicistice katolické; jako Vinaický psobil i Stulc,

dlouholetý professor akademického gymnasia, inn
paedagogicky. Oba byli kon.servativci v politice a epi-

gony v literatue; Stulc, jenž pod vlivem Bolzanových

ideí pvodn byl svobodomyslnjší, formuloval v po-

zdjších letech zásady soustavného klerikalismu.

9 Stejn nízko cení Vinaického poetu Karel Scheinpflug,

Vinaický jako básník (Slánský obzor IX, 1903, str. 3-9). Úhrnný

soud jeho zní: .Vinaický nebyl básník . . . Jeho verše jsou pro

nás mrtvy, a jeho význam s hlediska naši doby tkví mnohem

více v jeho innosti a schopnosti organisátorské, v jeho osobním

psobení na lid, v jeho ušlechtilé obtavosti a úinném zužitko-

vání svých styk s vlivnými osobnostmi na prospch vci

národní'.

10 Štulc byl nejen horlivým udržovatelem spoleenských a

literárních styk eskopolských, nýbrž i pilným pekladatelem

z polštiny, hlavn z Mickiewicze ; do r. 1848 vyšel jen peklad

.Konráda Wallenroda' (1837).
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Nejstarší objemnjší básnická práce Štulcova z po-

lovice ticátých let,Na Tatrách a pod Tatrami*
(otištná teprve r. 1874 v XXIII. díle ,Národní biblio-

theky' na str. 307—328) ukazuje nám jej jako zaníce-

ného vyznavae ideje slovanské, jmenovit sjednocení

Cech, Moravanv a Slovák, jako prudkého odprce
germanisaních a maarisaních snah; vŠe v bžné form
cestovních obrázk, hned hoce elegických, hned vla-

stenecky retrospektivních nebo v podob písní lidového

rázu. Tmto formám Stulc zstal vren i v objemném
svazku ,Pomnnek na cestách života' (1845),

kdysi velebených pro sentimentální velost, dnes zají-

mavých pro dokumentární význanost. Veršovou formu

a nkteré didaktické nábhy pijal tu Stulc z ,Rže
stolisté'; vnjší rámec a abstraktní citový pathos optn
ze ,Slávy Dcery'; zpsob mnohoslovné exhortace a mra-

vouného kazatelství z ,Moudrosti otcovské'; vše to pak

doplnil novým akkordem, v nmž poprvé v novoeské

poesii zaznívá uvdomlý klerikalism. První díl, ,Mé

vzdechy', je zasten hlubokou melancholií, jejíhož pra-

mene tená však se nedovídá; emfaticky, a neurit,

optovn, a jen nápovdmi zjevuje básník svoji ne-

spokojenost se svtem, svoje citové utrpení. Jedinec tu

strádá, ale posléze nalézá vysvobození — nikoliv v roz-

ešení subjektivních krisí, nýbrž v pokoení se dvma
vyšším principm: vlasti a jmenovit církvi.

,Žel umírá, — z duše vroucí,

ze oživlé se horoucí

k nebi vine smle dík:

že jsem ech a katolík'.

Osobnost hyne, straník povstává; básník jest mrtev,

ale za to žije redaktor ,Blahovsta', budoucí kanovník.
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Kdekoliv pozdji, a politicky, a literárn, a polemicky

nebo pátelsky setkává se kulturní náš život s Václavem

Štulcem, vždy jej shledává v erné sutan se svazkem

,Blahovsta' v ruce.

To poslední etapa epigonské didaktiky v Cechách

za doby pedbeznové.



HLAVA DESÁTÁ.

ŠTÚROVA ŠKOLA NA SLOVENSKU,

Napsal Jaroslav Vlek.

I.

Nový ruch na sklonku let dvacátých. Literární Jednoty

slovenské mezi studentstvem protestantským. Vliv

Kollárv. Prešpurské ,Plody zboru uenc'.

Po slibném rozmachu literárním, který mezi evan-

gelickými Slováky v Uhrách vyvolalo josefínské osví-

cenství ^ a který mezi slovenskými katolíky vzbudila

škola Bernolákova, ^ na poátku tetího desítiletí XÍX.

vku na Slovensku již zase jest mrtvo. Staré ideje se

vyžily, nové ješt se nehlásily. Bylo potebí erstvého

myšlenkového nárazu zvení a svží mladé generace.

A nový ruch ten zalehl pedevším opt do Prešpurka

a odtud rozšíil se po severních Uhrách na uilištích

protestantských, jež si uchovaly své styky s vývojem

zahraniním.

Za živjšího evropského proudní ideového, kdy na

sklonku let dvacátých na západ, pi prvních nárazech

1 Viz ,Literaturu eskou XIX. stol.', díl I, hlavu XIII a díl

II, hl. II.

2 Viz tamže, díl II, hl. IV.
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proti dusící reakci, jež pedcházely rok 1830, sta a sta

studentských jednot francouzských, italských, nmeckých,
polských a jiných vstupovalo do služeb myšlenek po-

krokových, což vše také na eské pd v literatue a

život docházelo vzdáleného ohlasu — i studentstvo

prešpurské a za ním jiná stediska domácí od ztrnulé

šablony školské uchylovala se k svépomoci. V Kež-

marku, Prešov, Levoi, Báské Sfávnici a jinde vzni-

kala studentská sdružení, jež doplovala, eho jim ne-

poskytovala škola. A na podzim r. 1827 také v Preš-

purku vedle illusorního uení eské grammatice se-

stoupila se literární Jednota studentská, jež pi t.

. ,Ustav' zakládala slovanskou knihovnu a organisovala

samovzdlavatelné kursy na zpsob praktických semi-

ná. (Mezi dárci knih byli z Cech na p. Jungmann a syn

jeho Josef Josefovi, Jan Nejedlý, Palacký, Ziegler, Sed-

láek, Hanka, Sír a jiní.)^ Studenti paragrafovali si sta-

novy, zvolili si výbor, zídili si odbor enický, vykla-

datelský a spisovatelský, zaátenické pokusy ítali a

posuzovali soukrom, pokroilejší práce veejn, a vci

za nejlepší uznané obas bu jednotliv v asopisech

nebo úhrnn v knížkách vydávali tiskem. Místo vyuo-
vací školské latiny úpln zaujal jazyk národní. Pro

kontrolu a bezpenost studentské samovzdlávací spo-

lenosti ty, z nichž slovenská mívala až pldruhého sta

len, volily si estné pedsedy z oblíbených professor.

Maai, hýkaní a vyznamenávaní, mli pedsedou filo-

sofa Michala Greguše; Nmci aesthetika Schrora, jenž

jako Christian Óser znám byl v tehdejší idealistické

filosofii nmecké; a Slováci, nejetnjší, nejinnjší, ale

* Viz ,Zprávu o Ústavu slovanském pi ev. lyceum v Preš-

porku na rok 1837— 8 vydanou'.
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také úady nejvíce stežení a obmezovaní, mli ped-
sedou protestantského theologa Matje Sevrlaye.

ada jmen, pozdji v literatue domácí zaslouži-

lých, te se mezi leny této slovenské literární Jednoty

prešpurské. Samo Chalupka, Daniel Lichard, Samuel

Godra, Michal Hodža, Karel Stúr starší, Daniel Sloboda,

Ctiboh Zoch a jiní vyskytují se mezi jejími zakladateli.

A roku 1833 mezi pedními leny Spolenosti shledá-

váme již tvrce pozdjší nové éry na Slovensku, Lu-

devíta Stúra. ^

Tehdejší prostedí hterární, domácí i zahraniní

slovanské, mocn psobilo na všecky tyto slovenské

jednoty studentské a zejména na nejilejší a nejetnjší

z nich, prešpurskou. Z Cech byly to zejména Palackého

asopis musejní, Jungmannv a Preslv ,Krok' a nová

belletrie eská, soustedná v list ,Jindy a Nyní' a Ty-

lových ,Kvtech', jež se horliv ítaly. Z domácích evan-

gelík denním chlebem a takka modlou stal se Kollár,

jeho ,Slávy Dcera' z roku 1824 a po roce 1832, vedle

nového ,úpelného' vydání jejího, také její ,Výklad', Ša-

faíkova Historie slovanských literatur a první jeho spisy

o pvodu Slovanstva jakožto prprava k ,Starožitno-

stem', a první Šafaíkovy i KoUárovy spolené sbírky

slovenských písní lidových. Z domácích katolík, teba

náležel k separatistické škole Bernolákov, horliv ítal

se a vykládal Hollý, zejména jeho nové tehdy hrdinské

epos o Svatoplukovi a jeho elegie. Z Polák nad jiné

asto studovali verše Mickiewiczovy a novelly Czajkow-

ského. A také hnutí illyrské, jehož nitky zasahovaly až

do právnické akademie prešpurské, kde dlelo nkolik

* Viz Daniel Lichard, Ludevít Štúr, Paulinyho-Tólhv ,So-

kol' I, 1862, str. 21.
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nadaných stoupenc charvátských, na studentskou Spo-

lenost tamjší nezstávalo bez úinku.

Duch, který zavládl v tchto studentských Jedno-

tách let dvacátých a ticátých, nejlépe se jeví v tehdej-

ších jejich pracích tištných. Jednota prešpurská na p.

r. 1834—1835 k tisku pichystala a r. 1836 vydala al-

manah, nadepsaný ,Plody zboru uenc ei esko-

slovanské prešporského'. To, o em a kterak pje sedm-

náct úastníkv publikace, podobá se sob navzájem

jako vejce vejci. Smutek z minulých kivd djinných

i z malé pítomnosti a nadje v lepší budoucnost ná-

roda; rumy hradu Dvína, Stará Nitra naše a nová od-

cizená, epocha rozkvtu velkomoravského za Rostislava

a Svatopluka; odtržené a ponmené Slovanstvo pobal-

tické; apostrofy na Tatry jako strážce netušených po-

klad duševních, jež na svtlo vynese pouze síla vzd-

lanosti; oslava libozvunosti eskoslovenštiny; stesky

na odrodilství a národní vlažnost, na soení a slovanský

separatismus; idealisovaná matka Sláva a proroctví

píští slovanské jednoty, atd. — to jsou stálé motivy.

A práv tak forma: znlky, epigramy, elegické distichon

a jiná metra asomrná, dsledná vokalisace skupin

souhláskových, atd., atd. Ze všeho hlásí se Kollár a

vedle nho také již Hol lý.

Nkteré verše, jako touže dobou i v Cechách a na

Morav, znjí zde pouhým ohlasem ze ,Slávy Dcery'.

Na píklad závr jedné ze znlek Ludevíta Stúra:

Blahovké ó! vy asy staré,

Kam jste zašly? Kde vás hledati!

Tak hle zírne všecko padati!

Zhasly jste jak hasne ranní záe.
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Kde jste dávných otcv síly jaré?

U vnukv snad již šly dímati?
Tak vidíme všecko klesati,

Mniti se, jak svt svoje tváe!

Kam se vaše sláva kraje dla?
Již snad není možné zkísití!

Ana devt sto let v prachu tlela.

Než na toužím ? Spáti slunce jelo,

Po snu zas snad bude svítiti:

Kéžby dlouho nade Tatrou bdlo!

A ješt nco velmi charakteristicky vystupuje z li-

terního úsilí prešpurské Spolenosti, pokud se jeví

v ,Plodech': stálé horlení pro jednotu písemného jazyka

s echy, Moravany a Slezany. I to je ideál Kollárv,
jejž proti domácí odluce Bernolákov všemi cestami

uvádl v platnost.

Zajímavá jevte vci ,Re pi píležitosti pervého

zasednutí, k Údm Spolenosti deržána dne 22-ho Záí
1833'. V ní mladistvý autor Michal Miloslav Hodža
ukazuje k odlišnostem náeí slovanských, jimiž djinný

vývoj zdánliv od sebe oddálil jednotlivé kmeny. Pes
to však Slovákm psáti jest esky, ježto odchylky v ja-

zyce Slovákv uherských od ei eské v království a

markrabství jsou jen zdánlivé a mluvená nynjší slo-

venština nic jiného prý není než nkdejšíe staroeská;

náeí eské rychlejším rozvojem a kulturními vlivy

cizími se zmnilo, náeí slovenské zstalo blíž stavu

svému pvodnímu. ,Kdo íká (horlí Hodža): My nepí-

šeme v ei slovenské, ale eské, a nejsme Cechové,

ale Slováci, ten íci následovn musí, že dva potky,
z jedné a té studnice tekoucí, rozdílné vody mají, po-

nvadž jeden poiek zvolnjší nežli druhý, tento by-

28*
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stejší nežli onen . . . Ó kýžby dali výhost Slované vbec
té myšlence záhubné, že malá rozdílnost ei rozdílnost

jest národu!" Ta myšlenka to byla, jež Slovany v mi-

nulosti prý odcizila sob navzájem, tak že velká jich

ást pišla o samostatnost, národnost i jazyk.

Druhý hlavní dvod, který Slováky ponouká pi-

držovati se literní jednoty s echy, je vzdlanost eského

jazyka písemného. Vrcholu vývoje svého dosáhl už za

posledních Pemyslovc v stol. XIII., za Karla ve vku
XIV. a za Rudolfa v XVI.; a teba potom poklesl, velká

minulost mu pece zstala. A práv toto slovesné bo-

hatství eské je i bohatstvím slovenským. ,Ba ovšem

máme literaturu vlastní', volá opt Hodža; ,a my tak,

jenž jsme se pod Tatrami zrodili, mžeme íci, že náš

jest Hus, z Veleslavína, Komenský, Rosa, Dobrovský,

jako ti, kteí Krakonoše po pervýkrát spatili'.

Naproti tomu kdyby Slováci za spisovný jazyk

zvoliti chtli nkteré z náeí domácích, které zvolí ?

Náeí západní, stední i východní } Nebo snad nkteré

z nesetných podeí tchto náeí ? To vždy bude jen

pro oblast velmi omezenou a ostatním ástem bez pro-

spchu.

Proto jediná spása je v jednot. ím pilnji Slováci

vzdlávati budou eštinu, tím více svých vlastních živl

do ní uvedou, tím více bude jejich. V malé vod malé

ryby; velká jednotná literatura eskoslovenská, po pí-

kladu sjednocených literárn Nmc, Vlachv a jiných

vtších národ, lépe prospje vzdlanosti, nežli malé

zlomky, sloužící potebám nkolika tvereních mil.

Jak vidíme, to vše, co zde mladý nadšenec r. 1833

uvádí pro literární a jazykovou jednotu Slovák s Cechy,

jsou vlastn dvody Kollárovy, které autor ,Slávy
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Dcery* do let ticátých hlásal pi každé vhodné píle-

žitosti a k nimž se znal do konce života.

II.

Kuzmányho ,Hronka' a její spolupracovníci.

S duchem, jenž vane z almanahu studentské Jed-

noty prešpurské, ku podivu se shoduje také duch a-
sopisu odchovanc prešpurských o nkolik let starších,

kteí tou dobou již prakticky psobili v život i v li-

teratue. Byla to ,H r o n k a, podtatranská zábavnice',

která jako ,asopis krásomilého a užiteného tení' ve-

dením Karla Kuzmányho, tehdy již ev. kazatele v Bá-
ské Bystici, roku 1836 jala se tam vycházeti v roních

svazcích o tech ástech. List se udržel ti léta, od r.

1836 do r. 1838.

I v ,Hronce' vládne duch Kollárv a Šafaíkv.

Verše všech básník zde zastoupených hlásají potebu

národní vzdlanosti a slovanské vzájemnosti. Cestopisy

vybírají si oblasti, kudy Kollár putoval po stopách slo-

vanských: Itálii a Balt. Popisy domácích kraj hledí si

míst djinn významných, jako byla Nitra nebo Dvín.

Každý z veršovou ,Hronky' pokouší se o znlky, každý

skládá ódy nebo elegie v mrách antických. Vedle

toho nkteí veršují také po zpsobu prostonárodním

(i s hláskoslovím a tvaroslovím dialektickým) a rozbírají

podstatu poesie lidové, ukazujíce na novovkého apoštola

jejího, Herdera.

Nelze se tudíž diviti, že k literární skupin, která

byla vlastn jen obmnou jeho vlastních idejí, záhy pi-

pojil se Kollár sám. Hned v prvním roníku ,Hronky'

teme jeho proslulou sta ,0 literarnéj vzájem-
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nosti mezi km e ny a n áeí mi sla vským i.' A tu

se potkáváme se zvláštním zjevem. Kollár spolu se Sa-

faíkem v tchto letech šel co do formy jazykové svou

vlastní cestou. Theorie o libozvunosti ei vedla jej



kuzmAny proti KOLLÁUOVI. 399

k dsledné, eskému i slovenskému sluchu stejn nesne-

sitelné vokalisaci skupin domnle souhláskových: vl«k,

saráce, míTtvý atd. A jeho theorie o zachovalosti tvarv
a hlásek nutila jej skloovati: vc púvoánia, všestranná

úvahu, v tomto pojednán/^, ma] (mj) atd., nehledíc ke

mnohým dialektickým ústupkm jiným.

Tyto písemné novoty Kollárovy redaktor ,Hronky',

jinak jeho ctitel a stoupenec, zhola odmítal. ,Následující

pojednání (praví) zasláno nám jest do Hronky od ve-

lectného spisovatele, p. Jana Kollára, s tou výslovnou

žádostí, bysme to z ohledu na mluvnické a dobropí-

semné jeho vlastnosti aneb tak, jakž nám zasláno, dali

vytlaiti aneb je jemu zpátkem poslali. Chra však nás

Bh, abychom nkoho literou zabíjeli; známe, že jen

duch obživuje. A tedy my promny tyto za naskrz

nevasné a prospchu vdecko-duchovního života našeho

za škodlivé pokládáme, pece jen povolujeme žádosti

p. spisovatelov pro dležitou výbornost pedmtu a vý-

tenost samého pojednání. Velice litujeme, že nám nestává

nadje, abychom se s p. spisovatelem kdy více srovnati

mohli v tomto ohlede; pro? ponvadž rozumování naše

rzní se již v zaátených základných myšlenkách. Pan

spisovatel má za zásadu a nejvyšší pravidlo rozumování

v tomto ohlede správnost jazyka; my aXe jednotu s Cechy

a Moravany. Která by z tchto základných myšlenek

zrstu literatury a vdecko duchovního našeho života

prospšnjší byla, jedin as osvditi mže. Až potud

tedy žijmež svorn a chovejmež se vespolek laskav;

nebo »láska pikrývá množství hích. «'

Vývoj literární však zásady a postavení stran záhy

úpln promnil: jako Hodža, tak také Kuzmány po de-

síti letech postoupil ješt mnohem dále než r. 1836
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Jan Kollár. Roku 1846 oba první již psali domácí, živou

mluvou úpln a bez výhrady, kdežto tehdy opt Kollár,

jenž tmito svými pokusy práv pozdjší rozluce jazy-

kové ukazoval cestu, šmahem nechal svých osobních

libozvuných úchylek a bez výhrady vrátil se k formám

spoleného písemného jazyka historického.

A tak, práv jako prešpurský almanah z r. 1836.,

i básko-bystický asopis z téhož roku za hlavní kus

programu svého pokládá jasfkovou a tím i kulturní a ná-

rodní jednotu ech, Moravy a Slovenska. Redaktorova

rázná úvodní sta, nadepsaná ,M í s t u pedmluvy —
tato domluva' nezstavuje o tom žádných pochyb-

ností. Obraceje se proti domácím bernolákovským ,roz-

kolníkm,' Kuzmány docela po kollárovsku prohlašuje, že

,mezi všemi pohromami, které se na všeslovanský národ

bu kivým osudem, bu zlými sousedy kdy svalily,

nepokládá ani jednu za tak neštstlivou a konen zá-

hMhr^ow^jako rozpadlost naši ve písemném jazyku. Roz-

padání se národu v rozliná náboženstva, ízení jeho

rozlinými vládami, bydlení jeho v rozliných vlastích,

mluvení jeho rozlinými náeími neníf ovšem samo v sob
dobré, . . . ale to jej asto mže ped konení záhubou a

ouplným znivoením zachrániti.' Naproti tomu ^rozlinost

v písemním jazyku jednoho národu . . . není k niemu,

než ke konené zkáze neprostedn literatury a pak

prostedn všeliké osvty a vzdlanosti a tak síly a slávy

národu' . . . Kuzmány ukazuje, coby bylo bývalo z Nmc,
kdyby dialektický proces v XVI. století nebyl býval za-

staven. Ukazuje, jaká by Slovanstvu z toho byla vzešla

výhoda, kdyby s kesanstvím cyriilometodjským byl

se ujal také spolený cyrillometodjský jazyk. Uka-

zuje (podobn jako již Michal Miloslav Hodža v alma-
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nahu z r. 1836), že jazyk tento náš písemní není ani

pouze eský, ani pouze moravský, ani pouze slovenský —
jest to plod všech tchto podnáeí a jmní tí tchto

rod' . . . ,Než tomu ani nikdo neodpírá; jen a také

nikdo, bu si Slovák, bud si ech, bu Moravan, nechciž

tomuto dítti eskoslovanské matky dle svého svévolí

a dle své domnlé moudrosti aneb nos, aneb ucho,

aneb jazyk uíznouti, aneb oko vyrvati, a jiné ucho,

jiný nos, jiný jazyk mu pilepiti a místo oka brejle mu
nadstriti'. Za takové nepodailé dít Kuzmány pokládá

bernolátinu, jazyk žijící vlastn na tyech tvereních mí-

lích, lituje Hollého, že si jí cestu do spolené literatury

zatarasil, posmívá se snahám chtíti vyhovti každému

z peetných podeí domácích, spojovaných toliko

autoritou písemného jazyka, který je nade všemi, a po-

sléze kollárovskými theoriemi o jednot potírá samého

novotícího Kollára, jemuž jinak ,Hronka' hned na prvním

list slavnostn je pipsána a jenž hned do prvního

svazku jejího pispl svou uvedenou rozpravou o vzá-

jemnosti slovanské. Kuzmány nikterak neví ve zdar

samostatné literatury podtatranské. Takovou literaturu

zakládati bylo by dobrovoln vzdávati se hojných zna-

menitých dl staletého slovesného bohatství, ady vý-

borných spisovatel nynjších, knihkupc, tiskáren, kniho-

ven, university, museí, veejné spolenosti, asopis,

ehož všeho doma není. To prý by znamenalo ,neroz-

umn pohrdati mstem a jeho pohodlnostmi, pak vyjíti

na pusté pole a bydliti v chatrích.'

Konservativnost co do formální stránky jazyka pí-

semného v ,Hronce' není však proto ztrnulost duševní.

Co Kuzmány pokládal za zastaralé a života neschopné,

to bez rozpakv odsuzoval. Tak na p. Hollého neživé
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antikisující bájesloví oste postavil na praný, ježto v nm
není opravdového citu a tudíž pravdy, a kde pravdy

není, tam není ani krásy. A Palkoviovu ,Tatranku',

jejíž první roník, vlekoucí se vlastn šest let (1832— 1837),

vypadal jako snška starožitností pežilých obsahem

i formou, Kuzmány uvítal invektivou zrovna rozpustilou.

Mezi spolupracovníky ,Hronky' spatujeme nejen

Slováky, nýbrž také Moravany a Cechy. Vedle generace

starší: Kollára, Jana Chalupky a Kašpara Fejérpatakyho,

ze Slovák psali do ,Hronky' vrstevníci Kuzmányho a

Ludevíta Stúra: Záborský,Lichard,Zoch, Karel Stúr, Karel

Braxatoris, Samuel Tomášik, Daniel Sloboda, Hrobo,

Skultéty, Nosák, Maróthy, Hurban a jiní, kteí potom

díve nebo pozdji všichni se pidali k Stúrov odluce

jazykové. Z Moravy a z Cech do ,Hronky' posílali pí-

spvky Kampelík, Sembera, Amerling a Sabina.

Je však zajímavé, že (prese všeliké snahy jednotící)

stíny píštího rozkolu literárního zaléhají již také do

,Hronky'. Mezi slovesnou Prahou officiální a mezi ge-

nerací, která na Slovensku šla za Kollárem, rostly pro-

tivy, jejichž pvod byl jednak osobní, jednak ideový.

Nasvduje tomu zejména Kuzmányho ostré ,Slovo

k panu drovi Jos. Chmelenskému a jemu po-

dobným eským recensentm' (,Hronka' II, 1, 1837,

str. 88 a n.), kde bere v ochranu básníky Máchu, Klá-

cela a Kollára, jimž Chmelenský v asopise musejním

1836 vytýkal byronismus, klopstockovství a novotáství

jazykové. ,»Mn se to nelíbí: tedy je to nepravé. My
jsme uvykli k tomu a k tomu; toto pak není takové:

tedy je to zlé,« to je zpsob rozumování p. dr. Chme-

lenského a nejvyšší pravidlo jeho kritiky', volá Kuzmány.

jNeznáme muže, ale nevíme, kterak to bez zardní se
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kritikou nazvati mohl'. Odsoudiv ,naše nejvýtenjší ti

básníe,' zárove
,
poskvruje vdnost a uznalost naši

naproti tmto tem hvzdám krasomilé Uteratury naší'.

Neipme tolik na literách, prohledejme k duchu, pejme
individualitám rozvoje, bume k sob šetrni a dejme

se vésti pravou vzájemností. ,Vzájemnost zajisté jest

ten náš literární spasitel, a spis, který duchem vzájem-

nosti nedýchá, málo co stojí, by by ani na vlas i od

Dobrovského i od Komenova slohu se neodchýlil; ba

by by byl uený jako všecky bibliotheky europejské

spolu, nic nám neprospje co národu slovanskému . . .

Vzájemnost má býti, sit venia verbo, modla spisovatel-

ství vku našeho. Ní projati, nebudeme tžce toho nésti,

že jeden píše nay, druhý ney, tetí naj, tvrtý nai, nebo

víme, že práv tato vzájemnost jen s to jest asem
všecko to vyrovnati. Naposledy se pece jen udrží, co

dobré jest samo v sob, to pak zahyne, co jen z ohledu

na okolnosti dobré bylo. I pravím: budete-li urputn

na tom státi, abyste prachnic nepopustili z Vaší eštiny,

zahynete i Vy, i potomci Vaši. Rozumím pak znm-
ené eštiny, škádlíce se s každým, kdo jinae píše'. . .

Tuto vzájemnost slovanskou Kuzmány provádl ve

své reflexivní novellistické skladb ,Ladislav' (v po-

sledním roníku ,Hronky'), kde polští a ruští básníci

uvádjí se v pvodním znní. Jinak z prací jeho, které

v asopise svém otiskl, zmínky zasluhuje zejména ješt

,Bla', ,vzdlanenka, obrázek mšanského života v pti

zpvích' (v I. roníku ,Hronky'), idylla asomrným he-

xametrem složená za zejmého vlivu Goethova ,Her-

manna a Dorothey' anebo ješt spíše pod dojmem se-

lankových drobnomaleb Vossových. ^

1 Karel Kuzmány narodil se v zvoleském Bezn 16. listo-

29*
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Studentská Jednota literární v Levoi a její Jitenka'.

Jednot, které po zpsobu literární Spolenosti preš-

purské vznikaly také pi ostatních lyceích a školách

evangelických v severních Uhrách, tou dobou bylo n-
kolik. V Báské Sfávnici studentstvo slovenské sestou-

pilo se za vedení professora Suhajdy, v Kežmarku je

vedl pítel Safaíkv Benedikti, zvaný Blahoslav, v Pre-

šov Muay, v Levoi pak, na severovýchod uher-

ském, v oblasti domova Šafaíkova, Michal Hlaváek.

Levoský sbor studentských literát po prešpurském

byl nejživjší. Založen jest roku 1832 pvodn dvanácti

leny, jejichž poet vzrostl na sedmdesát. Organisace mla
za vzor ústrojí Jednoty prešpurské. Úelem byla, jak

praví sama Spolenost, ,zevrubnjší známost jazyka a

slovesnosti eskoslovanské', aby lenové poznáním mate-

štiny zjednali si klí k samobytné národní vzdlanosti

a tím vstoupili do myšlenkových služeb lovenstv^a.

Studenti levotí založili si slovanskou knihovnu, opatili si

slovanské mluvnice a slovníky, týdn scházeli se k spo-

leným cviením, ítali a deklamovali práce prosou

pádu 1806, a již v otcovském dom uil se jazykm klassickým

a dostal do rukou eskou mluvnici Doležalovu. V 1. 1823—27

pob3'l v Prešpurku, odkud již s kollárovským vdomím slovan-

ským odešel na jenskou universitu do Nmec. R. 1829 se vrátil,

uil na ev. gymnasiu v Kežmarku, psobil jako ev. fará ve Zvo-

leni, a od r. 1832 až do povstání r. 1848 týž úad zastával v Bá-
ské Bystici, ile se úastn života církevního, spoleenského

i literáního v duchu národním. Od revoluce poíná se v život

Kuzmányho období nové. (Podobizna na str. 398 je z šedesátých

let století XIX.) Životopisná data viz od M. Danilovie v Pauli-

nyho .Sokole' I, 1862, str. 220 a od M. Chrástka v Lukšiových
,Slawische Blátter' I, 1865, str. 308.
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i veršem, posuzovali je a opravovali, vedli protokol ili

.týdenník' neboli památník, kam vše se zapisovalo, a

výbor z toho, na zpsob prešpurských ,Plod' z r. 1836,

roku 1840 v Levoi vydali tiskem jako ,Jitenku ili

výbornjší práce uenc esko- Slovenských (augsbur-

ského vyznání) Levoských'.

Ze jmen, která pozdji v literatue vynikla, tou

se v knížce té hlavn Samo Bohodar Hrobo, Jan Ma-

róthy a Bohuslav Nosák. Jinak i v ,Jitence' máme tytéž

formy, tytéž ideje. Tém nikde (krom v nkolika bal-

ladách a skladbách epických) žádná erotika; skoro na-

poád samé elegie a hymny, stálá variace idejí Kollá-

rových. Chvála pírodních krás domácích, které symbo-

lisují krásu duše domorodého lidu posud neuvdomle
dímající; chvála vlastností lidu toho, které národní

osvtou a vzdlaností záhy rozvijí se v nádherný kvt

a dobudou si místa v symfonii lovenstva; snaha

vyprostiti se z tsných mezí provincialismu a ve vlastním

národ jako v mikrokosmu silnou ideou vzájemnosti

objímati makrokosmos Slovanstva veškerého; a pede-

vším snaha setrvati v jednot zddné spisovné ei
eskoslovenské — to jsou hlavní motivy tohoto levo-

ského almanahu. Všecku poetickou fraseologii svou

erpal z Kollárovy ,Slávy Dcery', všecky pedstavy

o píští spolenosti slovanské jsou z Kollárovy nauky

o slovanské vzájemnosti: Cech není Cechem, nýbrž

Slavo-Cechem, Srb není Srbem, nýbrž Slavo-Srbem, atd.

— a nad tím vším na mythickém prestole svém trní

kollárovská ,drahá Slavie' ve vysnné íši ,Všeslavenska'.

Ducha almanahu nad jiné význanji zrcadlí ,0 d-

bírka od Uenc ei Ceskoslavenské', e
na rozlouenou, kterou proslovil horující idealista Samo
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Bohodar (pozdji Bohdan) Hrobo, známý i v e-
chách milenec Bohuslavy Rajské. ,Národ náš, — volá

Hrobo, -— ta nejrozšíenjší a nejpamátnjší rodina

lidskosti, . . . nevýslovné lásky svých syn hoden jest.

Již to pomyšlení, synem býf tak ohromného a slavného

národu, nás ku vdnosti povbuzuje — a jak hodným

lásky naší se nám ukáže, povážíme-li jeho zásluhy

o celé lovenstvo? Sláv již v nejdávnjších asech

kupectvím moským a zemským, rolnictvem a emesly,

umním a hrdinstvem, velou láskou k ei, vlasti

a svobod slovutným byl. Svdkové toho jsou mnozí

etí a ímští a jiní stedního vku spisovatelé; svd-

kové toho jsou Vineta a Arkona, Kiev a Novgorod,

slavná kupecká msta Staroslovan; svdkové toho jsou

tisícleté boje Vind za e mateskou a volnost pod-

niknuté; svdkové zásluh Slavie o celou Evropu a ná-

boženstvo Kristovo jsou vdné pijetí a horlivé roz-

šiování kesanstva u Rus a Slovák; svdkové toho

jsou sv. Vojtch, Hus, Jaroslav Hvzdohorský, jenž

u Olomouce sílu tatarskou rozboil, a Jan Sobieski, jenž

Víde a kesanstvo od tureckého jama osvobodil, svd-

kové toho nesmrtelní zstanou Koperník a Komenský,

kterým se nynjší evropejská vzdlanost drahnou ástku

dkovat má . . . Pravda sice jest, drazí bratí, že za ty

nesmrtelné zásluhy náš národ jen tisícvkou nenávist,

nevdnost a potupu si vyzískal', . . ,ale nám tím dražší

býti má národ náš, ím víc znevážení snáší; tím horlivji

na štstí jeho pracovati máme, ím jest nešastnjší;

tím vroucnji i naši libozvunou, bohatou, ohebnou

a arokrásnou e milovati, hájiti, zvelebovati povinni

jsme, ím víc nevdník a vrah proti ní se kácí' . . .

Proto vezmme si pevn ped se, volá Hrobo, ,nejprv
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sebe, pak národ náš vzdlávati, umime si zachovati

vnou lásku k ei mateské, ku Slavii a lovenstvu!'

Nebylo ani potebí uvádti ,zlatá slova Slávy Dcery',

jimiž e svou zavírá mladý horlitel, abychom poznali,

že jej venkoncem pronikly její ideje. A také jeho vze-

stupný ebík ideový: národ — Slovanstvo — lidstvo

je ist kollárovský.

IV.

Psobení Ludevíta Štúra v Prešpurku do r. 1838.

V dob, kdy vyšel sborník verš literární Jednoty

levoské, t. j. r. 1840, prešpurská Spolenost slovenská

pod pvodním jménem svým již nepsobila.

Roku 1836 totiž nahrnulo se do Prešpurka nových

živl studentských ješt mnohem více než po léta mi-

nulá. Bohatí maarští synkové zemanští mezi nimi vedli

hlavní slovo, a jejich hýivý, dobrodružný život preš-

purskou idyllu studentskou obracel na ruby. Posléze

noní bitky a pitky. muziky a koiiny, napalování

lichváv a vytloukání oken neoblíbeným professorm

stupovaly se v hromadné násilné demonstrace proti

školnímu senátu (jenž se skládal z professorv i z ped-
ních mšan prešpurských a soudil i trestal discipli-

nární pestupky studentstva) — takže se strhla malá

revoluce, na jejíž potlaení povolali vojenskou hotovost.

Ponvadž pak tím protivy se jen piostily a ponvadž
za hlavní sídlo nespokojenc byly pokládány vzdlávací

Spolenosti studentské, — vláda poátkem r. 1838 buj-

nou Spolenost maarskou a nmeckou zrušila, spolu

s nimi však, pro rovnoprávnost, zapovdla také krotkou

Spolenost slovenskou, která pi demonstracích nemla
podílu žádného.
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Vci samé tím ovŠem se neublížilo. Spolenost ili

Jednotu zapovdli, ale ,Ustav', t. j. cviný seminá

spojený s kathedrou ei a literatury eskoslovenské,

trval dále. Pedseda Spolenosti se promnil v semi-

nárního editele, tajemník v zapisovatele, knihovny se

slouily, cviení theoretická i praktická zstala jak byla

— slovem, zmnilo se pouze jméno. Takovým zpsobem
družina prešpurská vzdlávala se a psobila dále jeŠt

nkolik let.

Duší tehdejšího života mladé slovenské generace

prešpurské byl Ludevít Stúr, muž všestrann nadaný,

horoucí nacionalista a nevšední organisaní talent.

Ludevít Stúr^ pocházel z rodiny chudé. Narodil se

29. íjna 1815 prostému uiteli evangelickému v záhor-

ské trenanské ddince Zay-Uhrovci, kam otec Samuel

nkolik let pedtím byl pešel z msta Trenína.

V Trenín, v dom jeho, jak povdomo, za doby svého

tamního školaení bydlil malý František Palacký, jenž

jej v pamtech svých nazývá ,dobrým mužem*.

Otcovský dm Stúrv byl typickým domem teh-

dejších protestantských uitel v Horních Uhrách: skrov-

niké píjmy (10 zlatých šajnových msíního platu), etná

rodina, mnoho starostí hmotných, a proto, jakož i pro

krušné tehdejší postavení evangelických sbor vbec
(prese všechny toleranní zákony a patenty), málo sebe-

vdomí, zejména také malé nebo žádné uvdomní ná-

1 Základní prací o život a psobení Lud. Štúra je obšírné

vypsání od dra Josefa M. Hurbana, Ludevít Štúr, ,Slovenské Po-

hlady', I

—

IV, 1881— 84, bohaté osobními vzpomínkami a zají-

mavé štúrovským názorem; tam odkazujeme úhrnem. Ostatní

drobnjší pomcky viz v mé ,Literatue na Slovensku', v Praze

1881, str. 104 a n.
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rodní; vedle toho však písný život a konservativní

tradice náboženská slovenských rodin luterských, a

chvályhodná snaha, pi vzorné Šetrnosti a nevšedním

sebezapírání dáti na vyšších studiích postupn vzdlati

co možná všecky dítky rodiny. Tak se dostal na studie

z domu chudikého uitele Samuele Stúra mezi pti

dtmi i druhý syn jeho Ludevít.

Uhrovec leží v kraji divoce romantickém. Kotlina

kolkolem vrchy vnená, samý vtšinou erný les, pro-
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lamovaný svžími horskými lukami, na vynikajícím míst

starý hrad hrabcí rodiny Zayv, blíže k vesnici zá-

meek nový, víska tém potopená v zeleni sadv a

zahrad, lid neobyejn srdený a prostý, samá pohádka

a píse — v takovém ovzduší hoch trávil mladá léta.

Žil v pírod a s pírodou. Od útlého mládí miloval

osamlé potulky lesem a polem, romantiku pohádek a

povstí, vyhledával lid pi práci, pozoroval zpsoby a

zvláštnosti jeho života a naslouchával originální jeho ei.

Stúrova pímo herderovská záliba pro pežitky lidové,

pro studia folkloristická, která tak význan charakteri-

suje pozdjší jeho innost spisovatelskou a smr udává

veškeré jeho škole, zde mla své první koeny.

A ješt nco Ludevít Stúr odnesl si z rodného

domu. Starý hrab Zay, majitel uhrovského panství, pro-

slulý vdí muž tehdejšího veejného života v Uhrách,

byl muž lidumilný; on, rodina i úednictvo jeho neští-

tili se asto na besedu se zastavovati pod stechou roz-

šafného chudého uitele. A vnímavý, všímavý hoch už

v mládí osvojil si mrav, jenž ho vyznaoval ped ostat-

ními synky venkovskými a již na studiích a pozdji ve

veejném psobení mu vždy propjoval význané pe-

vahy spoleenské mezi sty ostatních vrstevník: pi vší

skromnosti zdobila Ludevíta Stúra jistota a noblessa

vystupování, umírnná elegance a aristokratická zdrže-

livost v obcování osobním, kterou imponoval všem,

i starším druhm svým.

Na další rozvoj ducha Ludevítova pronikav p-
sobila škola, vlastn jediný z jeho prvních uitel.

R. 1827 totiž otec vypravil jej na ev. gymnasium do

Rábu, kde tamjší professor klassických jazykv a místní

luterský fará Leopold Pec nebo Petz nad jiné si oblíbil
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nadaného jinocha. Pec byl z rodiny slovenské (otec jeho

pocházel z Uh. Skalice), a odchován jsa po nmeku, po-

zdji sám se piuil jazykm slovanským a nabyl živého

národního vdomí. Byl uitel osvícený, který tehdejší za-

staralou soustavu pouhé memorovací, mechanické dres-

sury latinské, pod jejímž olovným tlakem živoilo veškeré

stední školství v Uhrách, prolamoval a osvžoval sa-

mostatnými odbokami a výklady z jazykv a djin

slovanských, pi latin a etin s mladickou vroucností

rozprávje o zásluhách Dobrovského, Safaíkových a

KoUárových a rozehívaje vysnnými pohledy do bu-

doucnosti, kdy antický ideál mravní, vdecký i um-
lecký také v Slovanstvu vzbudí nový, pravý vk zlatý.

Ludevít Stúr po dvou letech vrátil se z nmecko-ma-
arského Rábu nejen jako upímný ctitel antiky, nýbrž

i jako uvdomlý Slovan.

S tímto vdním a vdomím Stúr na podzim 1829

pišel na lyceum prešpurské a hned celou duší pilnul

k tamjší studentské Jednot literární. V starším bratru

svém Karlovi a Samovi Chalupkovi ml spolehlivé vzory

a vdce; a duševní rozruch, jenž ped r. 1830 zachva-

coval veškeru mladou generaci evropskou, zejména

vrstvy studentské, spisovatelstvo a žurnalistiku, zachvátil

také Ludevíta Stúra. Neurité ty touhy soustedil zatím

na studia slovanská, a nejhlubší výraz jejich tehdy a

a dlouho potom ješt spatoval v Kollárov ,Slávy

Dcei' z r. 1824.

R. 1833 starší bratr Stúrv Karel a podporovatel

jeho z Prešpurka odešel, a Ludevít, aby ulevil rodim
a postoupil místo mladším bratím, pestal na ukone-

ných studiích lycejních a na žádost otcovu vstoupil do

hospodáského kanceláe panství uhrovského. Ale dlouho
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tam nevydržel. Touha jeho po studiích dalších byla

neuhasitelná — a po njakém ase shledáváme jej na

theologické fakult evangelické v Prešpurku znovu: ve

školním roce 1835—36 již zastupuje professora Palko-

vie a touž dobou již také vede Jednotu literární' ili

samovzdlavatelnou ,Spolenost eskoslovenskou' jako

její místostarosta.

První starostí Stúrovou bylo poátkem každého

školního roku, aby do ,Spolenosti literární' skupil vše,

co odkudkoHv do Prešpurka pišlo slovenského. Druhou

starostí Stúrovou bývalo, aby z myslí píchozích stu-

dent vyhladil obmezený místní patriotismus a domácí

pedsudky, které Šávniana stavly proti Kežmaranovi,

rodáka levoského proti liptovskému, Slováka horno-

uherského proti dolnozemskému. Když pak se Stúrovi

podailo všecky tyto nestejnorodé a asto nepoddajné

živly sjednotiti pod spoleným heslem národní práce,

jal se vybírati mladé talenty a urovat jim smr jejich

innosti slovesné.

Organisace tohoto Stúrova sdružení není bez zají-

mavosti.

Rádná cviení ,Spolenosti' bývala dvakrát týdn.

V prvním z nich pednášely se verše vynikajících bás-

ník slovanských (Kollárova .Slávy Dcera' mívala lví po-

díl a vedle ní Hollý a Mickiewicz, pozdji také Puškin),

pednes se posuzoval, tly se pojednání a posudky

jejich, a o všem se voln a s patra rokovalo. Druhé

cviení vyplovaly výklady místopedsed ,Spolenosti'

hlavn z eskoslovenské mluvnice, ze slovanských lite-

ratur a z djin slovanských národ, také však výklady

jiných slovanských jazykv i moderních eí cizích. To
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byla cviení veejná, v budov Školní mimo hodiny

vyuovací konaná a jaksi úední.

Ješt zajímavjší, živjší a úinky svými pronika-

vjší bývaly schze jiné, ve volné pírod, která v okolí

prešpurském vyznauje se nevšední krásou a maleb-

ností: vinice na kopcích, rozhled s výšin na Dunaj a

za Dunaj, rumy hradu Dvínského, atd. 1 tyto schze
bývaly dvojí: obecné, a dvrnjší ili t. . symposia.

Zpváky spolek studentský zpíval národní a lidové

písn, recitovaly se verše cizí nebo vlastní, a posléze

Stúr se ujímal slova, rozvádje své myšlenky o djinné

minulosti a budoucnosti slovanské, o poteb cestová-

ním a osobními styky poznávati slovanské kmeny,

o povinnostech k nevzdlanému a neuvdomlému ná-

rodu vlastnímu, o dokonalosti spoleného spisovného

jazyka eskoslovenského, o bohatství skrytém v živých

slovanských náeích a podeích, o krásách, jimiž

oplývá slovanská poesie prostonárodní a které pra-

vému umní básnickému jsou nedostižným vzorem,

atd. Není tžko poznati, že vše to byl kruh idejí hlavn
Kollárových, které šíil a utvrzoval svou rozmnoženou

,Slávy Dcerou' z r. 1832 a obšírným ,Výkladem' k ní,

novou bohatou sbírkou lidové poesie slovenské, vytiš-

tnou 1834 s názvem ,Zpievanek' i rozpravami jazyko-

vými i mythologickými, a že vedle myšlenek Kollárových

byly to také ideje Šafaíkovy, které po mnohých stu-

diích pedchozích práv tehdy uzrávaly v ,Slovanských

Starožitnostech'.

Na schzích nejdvrnjších, symposiích, oznamo-

valy se nové zprávy ze svta slovanského podle sou-

kromých dopis soustavné korrespondence, která z preš-

purské ,Spolenosti' byla vedena na všecky strany,
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umlouvala se organisace cestovatelská, sbratelská, sta-

tistická, agitátorská doma i za hranicemi, a poslední

slovo i zde míval Ludevít Stúr, rozhovouje se o za-

padlé minulosti Velkomoravské, k níž poítal i dávný

samostatný kulturní rozkvt Slovenska, o lidové poesii

slovenské, srbské a maloruské, a vykládaje nkteré ob-

líbené verše, zejména Mickiewiczovu ,Odu na mladost',

která mu bývala vdným popudem k horlení jeho proti

sobectví. Stúr od stoupenc svých s neúprosnou pís-

ností žádal pilné odborné studium, bezúhonný život

mravní, skromnost a šetrnost v jídle a pití, soustavné

otužování tla dlouhými pochody, tlocvikem, plováním,

bruslením, snášením mrazu i horka, tíbení charakteru

naprostou pímostí i pravdomluvností a snášelivostí

k odchylnému mínní, a zejména žádal altruismus až

fanatický, t. j. oddati se apoštolování mezi lidem úpln

a cele do té míry, aby starosti o domácí krb neodvá-

dly od práce národní: stoupenci Stúrovi mli se va-

rovati lásky pohlavní, mli zstati svobodni po celý

život. Když miláek jeho, ctitel poesie Byronovy, znatel

jazykv a literatur románských, nadaný krasavec Bole-

slavín Vrchovský prese všecky výstrahy se zamiloval,

Stúr na symposiu veejn pronesl nad ním ortel: ,Již

mu po Všeslávii zazvonili. Mn již docházejí pohební

verše. Vzornou tuto horlivost lichotící žena zakopala.

Pokoj prachu'. Práva života ovšem byla silnjší než ab-

straktní ideály, a život sám je uvedl v pravou kolej.

Ale pokud družinu svou ml kolem sebe, Ludevít Stúr

ideály své dovedl suggerovati tém neodolateln.

Jakou arovnou pímo mocí mladý tento muž, krásný,

ideální zjev osobní, šastný, vždy hotový eník a vše-
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Stranný talent, elektrisoval tehdy každého, kdo jej blíže

poznal, o tom svdí vývody a líení nejednoho z jeho

vrstevníkv, a to nejen bližších anebo nepodmínných
ctitelv jeho, nýbrž i lidí vzdálených, kteí obas za-

vítávali do Prešpurka ili, jak tehdy po slovansku jej

nazývali, do Betislavy nad Dunajem, a jichž ze slovan-

ských zemí vystídalo se tam hojn.

Význané je na p. líení perodu mladého Josefa
Miloslava Hurba,na, muže pozdji veejným pso-
bením po boku Stúrov znamenit vyniklého, kterýžto

vnitní perod vlivem Stúrovým udal se v nm na stu-

diích prešpurských r. 1835.^

Mladý Hurban, pvodem Slovák, ale posud neuv-
domlý, nemálo byl hrd na filosofické poznatky, kterých

nabýval u oblíbeného professora GreguŠe. Vidl zlaté

zámky filosofie (praví sám o svém smýšlení tehdejším), ale

ty zámky byly mu vystavny v povtí . . . Jeho duch

se protivil všemu, ale protivil se i sob samému; ne-

mohl se piznati k žádnému pesvdení . . . Jen posu-

zoval, disputoval, smál se všemu a nenáležel niemu . .

.

O svém národu nevdl nic, o povinnostech vyšších

netušil ani nejmenšího, obrazy eckých a ímských in-

dividualit, velikých historických osobností stály ped
okem duše jeho jen jako velebné a mrtvé sochy; ne-

uml jich vztahovati k životu, neuml spojovati skutk
jejich s bhem lidstva vždy živoucím. Slovem, neml
pdy pro myšlenku, nebyl probuzen k národnosti . . .

Z této vnitní prázdnoty a negace vyburcovalo ho

nkolik kratikých otázek Stúrových, uinných v pravou

1 Vykládá o tom v kuse svých memoir, ješté spisovnou

eštinou složených zpsobem denníkovitým a po letech pod

pseudonymem otištných v Paulinyho ,Sokole' I, 1862 jako ,Za-

váté, ale nezapomenuté listí'.
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chvíli: ,Cviíte-li se v slovanské ei? Jste pece Slovan,

ne-li ? Máte hodného pítele, Jiího Záborského; zajisté

s ním také pracujete'. Poátení stud ustoupil horli-

vým pokusm pracovním, a za nedlouho mladý Hurban

již dlal eské verše, skládal dramatické kusy, psal d-
jepisné úvahy atd. jako jiní. A s novým školním rokem

už vstoupil také do vzdlávací ,Spolenosti' a hned po-

stoupil mezi nejpilnjší leny její.

Vdný žák Stúrv zachycoval veškerý postup vý-

klad mladého mistra svého, úryvky jeho eí, píhody

z jeho života. Hurban zaznamenával, kterak pi výklad

,Ody na mladost' Stúr horoval o altruistických ide-

álech duševních, bez nichž jednotlivcové i národy jsou

pouhými kostlivci, o povinnosti, abychom to, co v mládí

pojali jsme obrazností a citem, v zralejším vku potom

v život uvádli rozumem a vlí a tak v organické sou-

vislosti nepetržit reprodukovali ideály svží mladosti,

potírajíce tím nejhoršího nepítele lidstva: sobectví, je-

diný pramen nenávisti, svár, zrady vlastní krve u všech

národ, nejvtšího odprce všech vyšších snah a zájmv:

umní, vdy, náboženství, pojmu národa i domoviny

jako ethického celku. Mladý Hurban za dobré pamti

zapisoval, s jak horeným naptím a s jakým svátením

nadšením prešpurští studenti vítávali slovanské hosty,

na p. Poláka Maciejowského, pozdravujíce ho emi
ve všech slovanských jazycích. Hurban zaznamenával,

kterak Stúrovi stoupenci horlili proti lásce ke druhému

pohlaví, ježto brání, cele posvtiti se národu; kterak

odstraovali volání ,A žije!', zavádjíce ideálnjší ,Sláva

mu!'; kterak se zaslibovali: ,My jediné ctností zvítzíme,

proto ctnostem se posvtiti musíme; práce, istota, umní,

vda, náboženství, pravda a jsou hesla života našeho:



1'ami'-:ti homusi.avy iia.ískk. 417

my budeme umlci, spisovatelé, . . . (my) národ vysvo-

boditi chceme z mrákot a temností duchovních a po-

výííiti na stupe vysoký vzdlanosti a umní; . . . s du-

chem osvty pijde jeho spasení asné i vné'. Jak

vidno, veškerá romantika, všechno citové vznícení doby

probuzenské jeví se v tch zásadách, které zase jsou

jen obmnou Kollárova známého hesla: ,Všecko máme,
vte, moji drazí: svornost jen a osvta nám schází!'

Vedle ideálních pípovdí, slibv a písah pak ne-

scházelo ani obvyklého také v Cechách a na Morav
romantického bimování svtského, o symposiích kona-

ného pod holým nebem: na rumech Dvínských stou-

penci Štúrovi pidávali si symbolická jména slovanská.

Ludevít Stúr ke kestnímu jménu pipojil si Velislava,

jiný Pravoslava, opt jiný Ctiboha, Bojislava, Dobroslava,

Horislava, Jaromíra, Zelislava, Slavomila, Krasoslava,

Vrahobora, Meislava, Myslimíra, Miliducha, Domoluba,

ba i nov staroeského Lumíra a Záboje. Jména ta po-

zdjší spisovatelé štúrovští vrn drželi i v literatue,

a také Hurban po celý život zachovával svého Milo-
slava tehdy pijatého.

A druhý, vzdálenjší svdek dob tch prešpurských

a psobení Stúrova na mládež je Bohuslava Rajská,
známá vychovatelka mladé ženské generace eské let

tyicátých a šlechetná druhá manželka Františka La-

dislava Celakovského. V zápiscích a korrespondenci

své tehdejší ^ vroucími slovy líí dojem, který na ni

uinila návštva prešpurská a pobyt mezi stoupenci

Stúrovými. Dojem pipravovala již nálada, s jakou Raj-

2 Viz vypsání cesty na Slovensko, konané v kvtnu 1841,

ve sbírce ,Z let probuzení. Kniha první: Pamti a korrespondence

Bohuslavy Rajské z let 1839—1844'. V Praze 1872, str. 56 a n.

Literatura eská devatenáctého století. III/i. qq
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ská po Dunaji z Vídn se blížila ku Prešpurku. ,Po

obou bezích rzné krajiny, jedna arokrásnjší a di-

voejší, nad druhou, zaujaly naŠi mysl — a opt po

chvíli zmizely v dáli. Zvlášt krásné a romantické je

položení behu tam, kde Váh do Dunaje padá, odtud

v brzkém ase pijede se k Dvínu, sídlu Rostislava

a Svatopluka. Jediné zboeništ na vrchu upomíná

na bývalou nádheru celé stavby. Mají cos velebného

a dojemného do sebe tyto trosky dávné slávy, jak by

byly vŠtiteli asv minulých i budoucích — tak vše

vezdejší ztrácí se a zaniká' . . . Hle, bezdná elegie

kollárovská, která v sterých obmnách znla na každém

dýchánku Stúrovy družiny!

Následovala v Prešpurku návštva u Stúra. ,Jaký

to šlechetný, vážný muž!' horuje pisatelka. ,Jeho celá

postava má do sebe cos imponujícího a pece tolik

pátelského a pívtivého . . . Jeho slova znla tak mužn,
tak hrdinsky, jako dávná povst' ... A druhého dne,

za asného jitra, byl výlet ,Spolenosti' do hor. Jarý,

opravdový zájem o probouzející se život všech kmen
slovanských, všestranná vdomost o ruchu souasném

zejména eském a moravském, srdenost a disciplina

celé spolenosti, proniklé týmiž ideály, krásné rozhledy

s výše na širý kraj, pkné, melancholické zpvy, ba

dokonce i prostá snídan v horském salaši, erný chléb

a mléko — to vše na krajanku naši uinilo takový

dojem, že nadšení její neznalo mezí. Pamatovala si písn,

které sbor pvecký zpíval a praví o nich: ,Mne tak

mocn dojaly ty zvuky, že jsem nemohla se ubrániti

slzím... Jediné slze mohou vysloviti tento dojem. V-
ím nyní, že na tchto horách mže duch lidský po-

vznésti se nad malicherné híky svta, státi se lepším
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a uzráti k vyšším inm. Poznala jsem vzor muže a

pravého syna tchto volných Tater v Stúrovi. Na Ta-

trách mezi pátely jeho musí jej lovk vidti, aby mu
porozumti a jeho ducha oceniti mohl. Jaký to výborný

muž a jaký vliv i vážnost si byl získal mezi mladými

pátely svými — každé jeho slovo jest jim poruením!'

A rovnž tak psobila cviení literární v budov
ev. lycea. Žár vnitního pesvdení, ohnivý pednes, vý-

mluvnost a pohotovost, s jakou pednášené práce hned

na míst byly posuzovány, pražské hosty plnily nadšením.

Když pak na rozlouenou, pi západu slunce, za

velikým pírodním parkem na pravém behu dunajském

Bohuslava Rajská vyslechla ješt nkolik znlek ze ,Slávy

Dcery', které Stúrovci pednášeli, zapsala si: ,Tam jsem

teprve jim porozumla a duch Kollárv se mi objevil

v plné své mohutnosti. Na behu dunajském od Slová-

kv musí lovk slyšet ty lahodné verše, aby porozuml

kráse té poesie a vniknul v hloubku myšlenek' . .

.

Tak vypadala prešpurská studentská ,Spolenost

literární', vedená Ludevítem Stúrem.

Ludevít Stúr nepsobil toliko theoretickými vý-

klady a pednáškami vzor cizích; také sám básnil.

Verše jeho vycházely zejména v ,Hronce', v ,Tatrance'

i ve ,Kvtech', a nkteré smlejší šíily se v rukopise.

Co do formy zápasil v nm ješt strojený, uml-
kovaný kothurn antický se živým, pirozeným spádem

písn prostonárodní. Je to týž zápas, co u KoUára. Du-

chem pak vlastn také jen dvojí struna zní všemi tmi
verši, struna zase kollárovská. Bud elegie nad zni-

enou historickou minulostí, zejména opt velkomorav-

30*
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skou (na nápv oblíbené znárodnlé písn ,Nitra milá,

Nitra' zpívaly se na p. Stúrovy verše ,Dvín, milý

Dvín, hrade osiralý, povz že nám, kdy pak tvoje

hradby stály?') — aneb ódy, opvající jitenku doby

nové, jako na p. ,Oda na Hronku' z r. 1836, kde bás-

ník plesá:

Serdce okívá zpvy, duch do vyšších

konin odchází; ta teba plovaf nám
z víru hrozného, století naše, v nmž

bloudila loka.

Svtlo již dvíhá z prachu hradby vkol,

stávají chrámy, knzové, kde pravda . . .

Vedle tchto dvou základních nálad v tehdejších

lyrických verších Stúrových (epické jsou z dob po-

zdjších) setkáváme se ješt s jednou význanou my-

šlenkou našeho obrození: s herderovskou ideou Kollá-

rovy a Šafaíkovy humanity. Slovanstvo bylo hubeno

proléváním krve vlastní i cizí; je spasí jen vzdlanost

a práce kulturní. Proti hmotné nadvlád, proti otro-

káství mocných básník klade božské právo lidskosti,

volnost lovenstva celého. Djiny budoucnosti všecky

Attily oznaí jménem holomk. ,Pohled s Bílé Hory na

Nitranskou' z r. 1836 praví:

Jen v míru možné tamto se dostati,

kam nám porouí dárce umu spchat;

ve míru jen, ne v boue — ecké
vedly si ples na Olympe Músy.

Tak v míru jen bž národe mj, s asy
vím žef uchystal mír tob poklady;

na nichž plamínek a nedoutná

ješt, — kopej, dohonil bys lidstvo!



v.

Zástupcové Štúrovi: ervenák a Hurban. —- ,Nitra'.

V lét 1838 Stúr Prešpurk opustil, odcházeje na

dva roky do Halle doplnit své vzdlání studiem uni-

versitním. Nicmén chovanci jeho proto neosieli do-

cela. První rok po Štúrov odchodu vedl je ervenák,

druhý rok Hurban.

První z nich, Benjamin Pravoslav ervenák (jenž

potom za Stúrem odešel do Nmec a v mladém vku,

dvacetiptiletý, zemel), znan od Stúra se lišil. Neml
Stúrovy kvtnaté výmluvnosti, kouzla pitažlivé osob-

nosti, smyslu pro poesii; jak vrstevníci vypravují, stále

písn pobízel, káral, vrtkavé nebo vlažné ironisoval.

Ducha a formu prešpurských výklad ervenáko-

vých zachoval jediný jeho spis, vytištný v Pešti 1844

po smrti autorov: ,Zrcadlo Slo ve n ska'.^ Je to tres

tehdejšího djinného vdní o Slovácích a zemi jejich.

Po úvodním zempisném pohledu na Slovensko jaksi

s ptaí perspektivy následují úvahy o dob mythické

a starém náboženství pohanském, doba velkomoravská,

osudy Slovák pipojených ke království uherskému,

hlavní kmenové rysy slovenské se stanoviska ethno-

grafického, a nástin pokusv odnárodovacích za doby

nové, provádné se strany panujícího plemene v Uhrách.

Jako u Stúra, u mladých stoupenc jeho prešpur-

ských i levoských atd., tak také u ervenáka hlásí se

duch týž: ideje Kollárovy a Šafaíkovy, ideje obrozen-

ského romantismu, nacionalismu a panslavismu ve stálé

1 Obšírnou zajímavou pedmluvou opatil knihu M. J. Hur-

ban.
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obmn. ervenák hledá stopy vzájemnosti slovanské

již v dobách nejstarších, velebí starou mythologii slo-

vanskou odvozuje ji z indické, podává ideální obraz

staroslovanské vzdlanosti, žalostí nad rozervaností slo-

vanských kmen, v íši velkomoravské spatuje jediný

djinný útvar politický kmene slovenského, stopuje

živly slovanské v kultue domácích vítz, národa ma-

arského, a v osvtové i literární jednot eskosloven-

ské jakož i ve vzájemnosti slovanské podle nauky Kollá-

rovy spatuje jedinou bezpenou budoucnost Sloven-

ska. Také ervenák je o tom pesvden, že každé

další samovolné drobení, dlení se kmen slovanských

je híchem proti slovanské ideji, a na druhé stran

že každé násilné obmezování vývoje založeného na ideji

národnostní je híchem proti humanit a lovenstvu;
obojí pak nenahraditelná ujma kulturní.

Po Cervenákovi slovenské studentstvo prešpurské

vedl Josef Miloslav Hurban, Stúrem probuzený k ná-

rodnímu vdomí."^ Tento chudý syn ev. kazatele v Beckov
na Pováží (nar. 19. bezna r. 1817) po perodu svém od 1836

byl z nejhorlivjších stoupenc Stúrových. Po odchodu
svého vdce pak rozvíjel innost všestrannou. Vedle

pravidelných prací, spojených s vyuováním mladších

lenv jUstavu', obšírn vedl kroniku veškeré vzdlávací

innosti tehdejších let prešpurských; redigoval psané

noviny, t. j. zprávy, které starší, již ve veejném život

psobící odchovanci Stúrovi nejmén jednou za dva

msíce posílali do Prešpurka, tak že z toho vznikla ze-

vrubná informace o všem, co se na Slovensku dlo;

2 Životopis od V. Paulinyho-Tótha, Josef Ludovít Hurban,

,Sokol' I, 1862, str. 137 a n.



(ponLE OBRAZU Z r. 1848.)

posléze pak 1838 Hurban zídil studentský t. . Spolek
cestovat elský, jenž ml za úkol z drobných pí-

spvk skládati jistinu a každý rok aspo jednoho ze

svých len vysílati do kraj slovanských, které pímo
a z vlastního názoru poznávati Stúrovci se snažili podle

píkazu KoUárovy nauky o slovanské vzájemnosti. První

cestovatel, 01ík,r. 1838 o prázdninách prošel Charvátsko

a Slavonsko; druhý r. 1839, jenž procestovati ml Mo-
ravu a Cechy, byl Hurban sám.

Po dvou letech, když už byl kaplanem v nitran-

ské ev. obci Bezové, Hurban zkušenosti své vydal

tiskem v Pešti 1841 jako: ,Cestu Slováka ku bra-
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tr&m slavenským na Morav a v echách...
1839'. Je to první spis Hurbanv, dnes málo známý;

a pece v nm vlastn zrcadlí se tém všecky snahy,

za nimiž potom skladatel jeho kráel po celý život a

které slovesn projadoval.

Již motto vzbuzuje náladu: Kollárova proslulá znlka

,Od Athosa k Trigle, k Pomoanm', básnická mapa
slovanského svta, kterou poeta rozvinuv, volá: ,Zaple-

sejte, brati, i vy i já, líbejme se pitom vespolek —
to, hle, vlast je naše: Všeslávia!' Kroky cestovatelovy

vede myšlenka všeslovanská.

První kapitola vyliuje cestu z Prešpurka do Vídn.
Hurban takka žádného zjevu nepropouští bez reflexe,

a reflexe jeho stále obracejí se k národu vlastnímu a

k jeho potebám. ízný cestující Vídean, jehož prkazní

list úady omylem poslaly jinam a který je za to veejn
vyplísnil podle zásady: ,Nikde cizího nežádám, ale svého

hájím vždy a všude' — v Hurbanovi vzbuzuje úvahu:

,Kdybychom my Slováci neopouštli ei své slovenské,

nebyli bychom potupeni a opuštni; nebo národ, který

sám sebe neopouští, nebývá opuštn!' Z okolnosti, že

prvního dne jeho cesty obloha se zachmuila a rozpla-

kala, Hurban vyvozuje smutn: ,Srdce mé plakalo úpn-
liv; nebo jakovési tušení, že i tam, kam se ubírám,

národ mj kvílí, mysl mou zaneprazdovalo'. Pohled

na lokomotivu, kterou na hranici dolnorakouské spatil

poprvé, v Hurbanovi vzbudil myšlenky o malém, za-

nedbávaném národ, který sob i lovenstvu státi se

mže tím, ím posavadní zanedbaná ,bídná pára' no-

vému vynálezu dráhy železné. Všude Hurban na cizinu

hledí oima Kollárovýma, a také dialektika jeho je kol-

lárovská.
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Kapitola druhá obírá se Brnem. Tam Hurbana

pedevším zajímalo ženské pohlaví, t. j. ,znaný rozdíl

mezi Brankami a Vídekami, Slovankami a Nmkynmi'.
,Tu v Brn sotva jsme nkteré ulice prošli, a kolik tu

krásy a bystroty shledaly oi naŠe!' horuje Hurban, pi-

dávaje hned obmnná slova Kollárova: ,Neb tak pe-
hluboce vtlaila znaky Sláva Slavenkám, místo že je

vymazat nikde nemže, ni as'. ,Vyznávám', zpovídá se

dále, ,že krásná ple jest tu opravdu krásná; tváe jsou

utšené odblesky toho jasného slunce pirozené krásy

celému Slovanstvu vlastní. Okrouhlost, jarota, zrak by-

strý, oi erné, vlasy kaštanové, výraz a dstojenství

v celém chování — toto všecko soustedné ... v spa-

nilých dcerách statného kmene moravského iní nás

pyšné na n'. Zbývá jen, aby tu slinost tlesnou do-

vršily láskou k mateskému jazyku a národnosti.

Prohlížeje pak msto, Hurban v Brn proti nád-

herymilovné a požitkáské Vídni shledával více used-

losti, vážnosti a melancholie. Chválí a obšírnou úvahu

pipojuje o tom, kterak vrstvy stední, zejména živnost-

nické a rolnické, nejhouževnatji zachovávají specifické

znaky národnosti: zvyky, obyeje, jazyk a svéráznou po-

vahu. Tuhá konservativnost, která v tchto vrstvách na

jedné stran pekáží pokroku, jenž toliko s velkým

úsilím vniká v tídu mšanskou a selskou, na druhé

stran pro zachování pirozené národnosti je dobrodi-

ním. Tak na Morav a v echách; tak, jak Hurban

ukazuje, jest tomu i v Uhrách. Úvahy své shrnuje v pe-

svdení, že ,soustava penárodování je . . . neusku-

tenitelná'.

Dále Hurban všiml si továrního rázu msta Brna,

hmotných i mravních nevýhod pracovního lidu a mo-
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derního otroctví dlných tid. ,Tomuto neduhu by se

zpomoci mohlo', praví cestovatel, ,kdyby nkteí z lidu-

milovných pán fabrikant k tomu srdce a ducha na-

byli. Arci by penáramná zištnost umlknouti musila, a

srdce jednati mlo' . . . Zejména pak doporouí továr-

níkm slovanským, aby své pracující ,spolubližní' po-

kládali za nco lepšího, ,než jsou stroje a mašiny fa-

brické'.

Památnosti výstavní a pkné pírodní okolí brnn-
ské Hurban uvádí jen úhrnem, po koUárovsku prodlé-

vaje hlavn pi lidech, v živé spolenosti. A tu vyslo-

vuje s velkým potšením: ,Nejzvláštnjší okrasy Brna

jsou zdejší páni vlastencové* . . . S Klácelem, Ohéralem,

Semberou, Kynským a jinými ,mnoho radostí zažil; by-

ly to radosti nebeské'. Zejména nadchlo Hurbana, že,

jak se mu zdálo, idea slovanská pirozen, mocí živel-

nou proniká vzdálené od sebe vrstvy ve všech oblas-

tech tlesa slovanského. ,Ani sami zaasté nevíme o sob,
a pece hoíme láskou k sob, . . . nebo vida (idea)

naše zraje od mnoha století' . . .

S professorem a básníkem Klácelem zevrubn uva-

žoval o povaze píští vdy a vzdlanosti slovanské,

tše se tomu, že hostitel jeho, vykiený za Heglovce,

sice vychází z princip slavené filosofie zesnulého ber-

línského myslitele, že však nicmén smuje k ideálm
samostatným. Formy, v nichž myslili a tvoili Shakes-

peareové, Schillerové, Goetheové a Kantové, formy, v nichž

rozvil se a uzrál ráz anglický nebo nmecký, prost

penášeti na život slovanský byla by cesta bludná. Fi-

losofie germánská prý spekuluje a theoretisuje; filosofie

slovanská musí vycházeti ze života konkrétního, ,z rázu,

povahy, postáti slovanské'. Filosofie nmecká, podle mí-
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není Hurbanova, nmecký život neobrodila, splodivŠi

prý toliko ,folianty hádek a systém'; filosofie slovanská

za to z abstraktního spekulování musí sestoupiti v sám
život a také po stránce praktické býti mu vdcem
i obroditelem.

Posléze u hrobu Dobrovského na hbitov staro-

brnnském myšlenku zkázy a zniení idejí sebe vtších

se zkázou nositel jejich Hurban odmítá: Já vím',
volá, ,v život vn pohyblivý a kvetoucí', teba zlomky

a atomy jeho zanikají; ,lovk hyne jako ástka, ale

žije opt ve vn žijícím celku'. A proto ví, že také

ideje a výsledky práce Dobrovského zstanou Slovan-

stvu a tím i lidstvu majetkem nezmaitelným.

Tetí kapitolu ,Cesty' Hurbanovy vypluje výprava

na Vranov, Býí skálu a Boskov. Na starobylém hradu

Boskov živ procitl v Hurbanovi romantický historis-

mus kollárovský, kde s dvma druhy svými ,vzpomí-

nali sob na slávu pradd našich, rozebírali osudy

národ náš potkavší, odhalovali jeho ctnosti, jeho zásluhy,

jeho schopnosti, uvažovali kivdy jemu odjakživa i-

nné'. Ba dokonce v duchu starých snmovníkv oslo-

vovali hluché stny hradní, a vzájemným políbením

slíbili si pracovati ze všech sil, aby zapadlá minulost

opt stala se pítomností. Romantickou touhu po osv-

žení života a umní slovanského vzbudily v Hurbanovi

zanikající pežitky národopisné: pohádky, povsti a hry,

jak to pozoroval a stesky na to slyšel cestou. Peje si,

aby plody ty se sbíraly a zachraovaly, pokud ješt

as, a vyzývá k tomu intelligenci moravskou. A ro-

mantický názor básnický jeví se v zálib, s jakou Hur-

ban utkvíval na divokých pírodních zjevech Býí skály,

jejíž jeskyni louí osvtlovala stará, rozcuchaná prvod-
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kyne jako arodjnice svj zakletý zámek. Všecko jako

v pohádce vzncovalo obraznost básníkovu, jenž si po-

chvaluje, že to byl výjev pímo byronský, a že prý

,ze tmavých situací skuteného a vymyšleného svta vy-

luzuje vidina rozjaená nové výsluní duševního života,

na nmž se duch živý rozehívá, duše žíznivá slastí

opájí'.

Zde je tedy v malém opt skoro všechen obsah

poesie školy Stúrovy, KoUárem odkojené: obrození ži-

vota nynjšího kíšením historické minulosti ve smyslu

myšlenky národnostní; hledání pvodní bytosti národní

v pežitcích lidových; a romantika nazírání pírodního

jako symbol ducha hmotu si podrobujícího.

V kapitole tvrté Hurban uložil vzpomínky o Kun-

štát a Nedvdicích, Pernštejnu a Jihlav, o Nmeckém
Brod, áslavi a Hoe Kutné, kde všecko provází úva-

hami rázu oznaeného.

Kapitolu pátou vypluje hlavn Praha výstavná,

spoleenská, školská i literární. ,Praha mne okouzlila',

píše Hurban, a to nejen zkamenlá poesie djinné její

minulosti, nýbrž i národní snahy nové. ,Nikdy vné
toto Slávy msto z mysli mojí nevyhasne', horuje slo-

venský cestovatel. ,Do Prahy bychom mli aspo je-

denkrát za života našeho každý cestovati, abychom po-

okáli na památkách skvlé minulosti, nabyli posily

k herkulským práem života našeho'. Hurban je nadšen

zpsobem vyuování v Budi, osvtnými snahami Amer-

lingovými, Stakovými a jiných. Dojmy pražské pro-

vázejí jej dále do Hradce Králové, kde rozjímá o dob
husitské a kam jej vede hlavn touha seznámiti se

s rodinou nakladatele Pospíšila. Tam domácí dcera

Marie, dotená již Angelina Musy Jablonského, jako na
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Štúra, tak i na Hurbana uinila hluboký dojem, ovšem

hlavn jako ,osvtcená dcera Slávy', jež ,plamennou duší

pojímá všecky vdy, anyž se vznášejí obyejn jen ve

výši vzdlanc a spisovatel'. Zajímavý je také vložený

Hurbanv rozbor Tylovy ,Roziny Ruthardovic', kde

chválí zejména její umleckou pirozenost, domácí látku

a národní tendenci.

Strunou kapitolou šestou, jež podává zkušenosti

olomoucké, perovské a vsacké a obhajuje neuznávané

ctnosti kmene hanáckého, Hurban svou ,Cestu' zavírá.

,Cesta' Hurbanova, jako všecko, co tehdy píše mladý

literární dorost naší evangelické intelligence na Sloven-

sku, je knížka význaná, jasn ukazujíc pronikavé úinky
idejí Kollárových. Požadavek vzájemnosti a národní

i slovesné jednoty eskoslovenské má tehdy v generaci

té platnost pímo dogmatickou.

Téhož léta, kdy Hurban, tehdy již kaplan brezovský,

dotiskoval v Pešti svj cestopis, jenž mu rázem získal starší

generaci spisovatelskou na Slovensku s Kollárem v ele,

v Prešpurku tiskla se Hurbanova kniha jiná: almanah

,Nitra', oznaený jako ,dar dcerám a synm Slovenska,

Moravy, Cech a Slezska obtovaný' a to jako roník I.

Staí i mladí, domácí i pespolní, mužové i ženy, s pí-

spvky svými ochotn se pihlásili 241etému mladému

muži, jenž rychle si dobyl literární autority.

Je to také jedna z knížek zapadlých; mnohohlasý

výkik idejí koUárovských v štúrovském zbarvení, výkik

namnoze sice neumlý a dilettanský, ale pro dobu a

spolenost naši pedbeznovou v Uhrách zajímavý.

Již název almanahu rovnž zvolen symbolicky. Na
rubu vstupního listu otištna známá elegie ,Nitra, milá
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Nitra', z hrobu volajíc starou slávu zapadlé íše velko-

moravské. První z ,Hlas k Nite' je významné distichon

Kollárovo, jež praví; ,Svtlo a blesk znamená tvé jméno

v sanskrit Indv: tím tam své syny bud, tímto ne-

pátely ds!' A poslední ,Hlas', redaktorv, volá: ,Ach,

Nitro, zastav se pod rozvalinou, nech as slavných

povsti nehynou!... O Nitro, vzbudiž vky pominulé,

a se v nich shledá potomstvo zbloudilé'. Tedy obro-

zení národní historickou ideou minulosti.

Na té ideji založena je obšírná djepisná báse
Hurbanova ,Osudové Nitry', kde se pvec pedsta-

vuje jako lkající melancholik, jemuž ,bemeno as srdce

jeho svírá, neb pod ním slavná minulost umírá;' kde

o pouhém jmén Svatoplukov vstí se již od vrstev-

ník jeho, že ,jméno Svatopluk v boui dodá sil a

z hrobu nadje vzkísí'; a kde v epilogu roztklivlý

básník hoekuje:

Zmrtvené tžkým snem leží Slovenstvo,

synové Nitry k Nite se neznají,

minulé slávy blesky ohledají,

stopami dd nekráí potomstvo.

I mínil sn tch zpvec pásmo rváti

a dal se roušku Slávy odkrývati.

Ale, ach, píse jeho slavohlasná

o rumy smutné rozráží perut,

zpvem se tichým století nešastná

nedají zboit, ni boue rozduté,

ni Rastislav, Svatopluk jména

nepohnou více srdce odcizená! . .

Na ideji té je založena ballada Kollárova o ,Holu-

bici ctihájné', jež dokazuje starou thesi herderovskou, že

,Slávové jsou národ holubicí'. Na ideji té založena je

Stúrova povst lužická ,Zrec', hoekující:
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Nešastná, bidná Lužice!

Smutný ti osud htozi,

všecko ti vezmou lítice,

ím t nadali bozi;

již víru svatou vyrvali,

svobodu drahou odali,

ješt e, kroj a mravy

vyrvou ti asi draví I

Podobným tónem veršují Slovenky v oddíle dalším^

podobn prostí emeslníci, a v podobném duchu i básné,

napodobené zpvm lidovým. Elegie stídá se s ódou,

kollárovsko-štúrovský pessimismus s kollárovsko-štúrov-

ským optimismem. teme-li na jedné stran v Hurba-

nov oblíbené písni ,U proud valných Dunaje širého':

jSynové jenom stíny slávy našli, Nitra i Dvín v prach

se žaln sklání' — hned vedle toho máme Stúrovu

pevnou víru v hymn na Krivá, jenž proráží mraky

jako symbol slovanského svta: ,Tak i my v boui sv-

tem se neseme, a co ty Tatrám, my svtu budeme!'

A s týmž duchem se potkáváme i ve vtšin prosy

novellistické, zejména v nejobšírnjší skladb, zase od

Hurbana napsané: ,Svatba krále velkomorav-
ského, obrazy ze století devátého' Zase stesky, že

jSláva Nitry v hluboké, nmé, bezinné hroby upadla';

stesk, že i ta vzpomínka se zapomíná; a stesk, že místo

vlastního živého vdomí historického pstujeme modly

cizí, prý ,napuchlé, oduté a otrhané Meluzíny, Majo-

leny, Bruncvíky, Stilfridy a tmto podobné nepiroze-

né a nepravdivé vymyšlenky'. Proto spisovatel vypra-

vuje romantickou historii domácí.

A vypravuje se známými chudými, šablonovitými

rysy asového i místního zbarvení (s Nitrou, Reznem

atd. velmi nehistorickým), jak to dlal náš djepisný
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román pedbeznový, za to však s velkou dávkou obraz-

nosti, lyrismu a vlasteneckých úvah starých hrdin, kteí

vesms pedstihují století XIX. Plechový, po hájovsku

mnohomluvný rytí, ideální pvec s loutnou, erný intri-

kán a vydra, dv typické postavy ženské: jedna prudké

krve, dobývavá, a nezdaí-li se námluvy, k smrti mstivá,

druhá nedokrevná, nevinná a stále melancholická — to

je obvyklý inventá tehdejší naší povídky historické,

a ten se vrn vrací také u Hurbana v ,Nite' z r. 1842

i ve ,Kvtech' 1844, kde novellisticky zobrazil ,Svato-

plukovce ili Pád íše velkomoravské'.

VI.

Stúr v Nmecku.

Ludevít Stúr za dvouletého pobytu svého na uni-

versit v Halle ili v Dobrosoli (1838— 40) prošel

pronikavými zmnami tla i ducha.

Nepetržitá práce duševní a naprosté zanedbávání

tla zdraví Stúrovo vážn ohrožovaly. Stúr na radu lé-

kaskou tudíž dal se na tlocvik, šerm, stílení do tere,

ježdní komo, koupání, cestování pšky atd., a za ne-

dlouho nastalo úplné obrození sesláblého jeho tla. Vše

to, vrátiv se potom do Prešpurka, Stúr zavádl také

u své družiny; v letech 1848— 49, za inné úasti Stú-

rovc v branné stránce povstání, tlesná otužilost a vý-

cvik byly jim na nemalý prospch.

Rovnž tak dokonale promnilo Stúrova ducha

nové poznání vdecké. Byly to hlavn djiny, filosofie,

jazykozpyt a vdy státní, které jej poutaly nejvíce.

S vytrvalostí a nadšením sledoval slavné filologické

pednášky Boppovy a Pottovy, filosofické výklady Erd-
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mannovy a Schallerovy i rozhlášená tehdy koUegia Jin-

dicha Leona. Leo pozdji skonil jako nejoddanjší

a nejdslednjší hlasatel politické i myšlenkové reakce,

spásu lidstva spatuje pouze v oživení spoleenského

a církevního ústrojí stedovkého; v dobách však, kdy

jej poslouchal Stúr, historik nmecký vynikal hlavn tím,

že se snažil pochopiti a oceniti každou fasi djin sv-

tových a každou individualitu, a že posluchae a te-

náe své uchvacoval velkolepými pohledy na minulý

rozvoj lidstva. To na idealistu Stúra a pozdjší jeho

práce mlo vliv trvalý.

Co však na Stúra v Halle psobilo nejhloubji,

byla íilosofie Heglova. Berlínský myslitel tou dobou

již nežil, ale soustava jeho, pravého Napoleona v íši

myšlenky, na pd nmecké vládla tehdy ješt neob-

mezen a šíila se zejména i do oblastí slovanských.

Hallská universita se hlásila za pímou ddiku Heglo-

vých idejí.

Idealistická íilosofie Heglova, kdysi s pýchou pro-

hlašovaná za filosofii absolutní, za poslední slovo filo-

sofie vbec, dávno má význam již jen historický. Co

modernímu myšlení iní ji ješt sympathickou, je na-

nejvýš její základ monistický, názor o totožnosti ducha

a hmoty jakožto zjev téže vnitní podstaty svtové;

její spravedlnost k minulosti, kde jednotlivá období ne-

odsuzuje jako bludy, nýbrž pojímá jako pirozené a

nutné stupn svtového vývoje a vtlené kosmické In-

telligence; a posléze universálnost této soustavy, v je-

jímž pyšném, rozsáhlém složení architektonickém nalezly

místo všecky snahy lidského ducha, zejména také v úpl-

ném rozsahu svém obor umní. Jinak však nespole-

hlivou inil filosofii Heglovu její apriorismus, který

Literatura eská devatenáctého století. III/i. qi
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Z jediného abstraktního pojmu vysoukával celý svt a

všecky jeho zjevy; její dialektická methoda, která z ne-

síslných thesí, antithesí a synthesí mechanicky konstru-

uje veškeré lidské poznání; její opovrhování vdami
exaktními, experimentem, empirií, jejichž pomalý a

pracný postup a tudíž nutnou mezerovitost pedbíhá

a dopluje fantastickým vštním a horováním; a po-

sléze její násilné, scholasticky temné názvosloví filo-

sofické.

Filosofie Heglova mla však vlastnosti, které Stra
trvale upoutaly jako povahu i jako Slovana.

Básnická, kontemplativní, stále z jednoho základu

konstruující mysl Stúrova; jeho záliba ve velkých re-

trospektivách, založených na skrovných pomrn po-

znatcích positivních; jeho sklonnost rychle sevšeobec-

ovati, enicky vynášeti a idealisticky prorokovati — to

vše v dialektickém útvaru filosofie Heglovy nalézalo

hojn opory.

Rovnž takovou oporou Stúrovým názorm o ure-

ní Slovanstva, erpaným z theorií KoUárových, byla

zejména heglovská filosofie djin. Synthesou osvty
orientální i antické a osvty románské je kultura ger-

mánská, uil Hegel; ta je vrcholem osvty vbec. Štúr

pásmo snul dále. Podle Štúra rozvoj osvtný od kultury

orientální a anticko-románské postupuje ke kultue ger-

mánské a od ní ke kultue slovanské; ta byla mu pí-

štím vrcholem rozvoje svtového v útvaru djinném,

ve vd, v umní i v náboženství — v Slovanovi a

osvt jeho Štúr spatoval synthesu veškeré pedchozí
pekonané kultury evropské.

Názory, jež si Ludevít Štúr ustrojil vlivem filosofie

Heglovy a jež, vrátiv se z Nmecka, slovem i písmem
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hlásal, mly mnoho píbuzného s názory tehdejších i po-

zdjších myslitel polských a ruských; polští idealisté

Cieszkowski a Trentowski a ruští slavjanofilé Aksakov,

Katkov nebo Danilevskij rovnž vycházejí z heglovských

pedpokladv.

Obou let pobytu svého v Nmecku Štúr vykoistil

plnou mrou. Vedle studií a osobního styku s profes-

sory také cestoval (po Sasku, Lužici, Prusku a j.), dojmy
a zkušenosti své ukládaje hlavn ve ,Kvtech' a v a-
sopise musejním. Rovnž s prešpurskou družinou svojí

udržoval stálou obšírnou korrespondenci, pouován jsa

o všem, co se na Slovensku dlo.

Na podzim r. 1840 Stúr s Nmeckem se rozlouil.

Vracel se zase do PreŠpurka jako námstek professo-

rátu Palkoviova, odmítnuv všecky ostatní výhodné na-

bídky se stran jiných.

*

Stúr cestoval opt pes Cechy, prodlel v Praze

v pátelských besedách a konal informaní výlety i do
kraje. Jeden z výlet takových podnikl do Hradce Krá-

lové, psobišt professor Klicpery a Chmely a zejména

vlasteneckého knihkupce a nakladatele Jana Hostivíta

Pospíšila, jehož závod pozdji pejal a do Prahy pe-
nesl syn Jaroslav.

V Hradci stihla Stúra dvojí nehoda. Sklouzl na

schodech a zlomil si ruku. A když jej v rodin Pospí-

šilov peliv -ošetovali, zamiloval se do sliné domácí

dcery Pospíšilovy, Marie, zbožované Angeliny verš
Boleslava Jablonského. Tento obrat nikterak se nesrov-

nával s životními zásadami Stúrovými, podle jehož ná-

zoru láska k druhému pohlaví byla pekážkou nebo

31*
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aspo pítží lásce k národu, rodinný krb pekážkou
národní práce.

Nezbylo tudíž Stúrovi, nežli z nebezpené blízkosti

Marie Pospíšilovy, dvy ideáln krásné, výrazných, zá-

dumivých oí, mkkého, melodického hlasu a velmi

rozvitého smyslu pro tehdejší obrodné snahy národní

— co nejrychleji prchnouti. Toliko z dálky potom

v elegických písních napovídal, co dlo se v jeho nitru,

pirovnávaje se k smutné holubici osamle poletující

po kraji anebo násilnou rozluku svou omlouvaje osu-

dem, jenž mu uril život plný bouek a osobního utr-

pení.

VII.

Stúrova nová innost v Prešpurku. Jeho odluka

jazyková.

Pednášky a výklady Stúrovy po návratu z Nmecka
úinkem filosoíie Heglovy mly již patrný nový rys.

Byl-li Stúr už díve podle theorií herderovsko-koUárov-

ských a šafaíkovských pesvden o veliké budoucnosti

Slovan jako národa, nyní ustálilo se v nm pesvd-
ení o velikosti slovanské v oboru prostonárodní i umlé
poesie. V letech 1841— 44 míval o tom v Prešpurku

hojné pednášky, jejichž hlavní ást potom r. 1853 ná-

kladem eského Musea pražského vyšla s názvem

:

,0 národních písních a povstech plemen
slovanských'.

Základní myšlenka tchto prešpurských výklad
Stúrových z prvních let tyicátých je ta, že jako

(podle uení Heglova) každý národ indoevropský

v umní nad jiné se proslavil smrem toliko jedním:

Indové a Egypané svým stavitelstvím, ekové socha-

i
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stvím, národové románští malístvím a germánští hud-

bou — tak Slovanm je ureno nade všechny ostatní

národy indoevropské pediti vrcholem umní, to jest

poesií. Kamkoliv pohlédne Slovan, vŠude jej provází

poesie: pi práci hospodáské a polní, pi emesle a

obchod, pi každé události života rodinného a oban-

ského, pi každém hnutí mysli lidské. ,Pohlete na

(slovanský) východ', vykládal svým poslucham Lude-

vít Stúr; ,tam neuzíte ani pyramid, ani soch, ani a-
rovné malby a (umlé) hudby, nýbrž pouze píse, zpv
hlas lidských; ten zpv šumí od moe k moím jako

lípa i boulivými i tichými vtry rozkolébaná . . . My
jsme Slované a všecko musíme vyslovit\ filosofuje

Štúr, ,vysloviti písní, zpvem, hlasem, jenž jest nejlid-

štjší a lovka nejdstojnjší'.

A jako nejvtší íilosof nmecký, Hegel, odevzdá-

vaje pero své Polákovi Cieszkowskému, symbolicky prý

tím posavadní vdecké vdcovství germánské odevzdal

Slovanm, tak nejvtší germánský poeta, Goethe, pero,

jímž psal svou nejvtší báse, .Fausta', významn ode-

vzdal Mickiewiczovi, vkládaje tím poesii budoucnosti

do rukou slovanských. A práv tak podstata píští

poesie slovanské bude nová: poesie ta, podle mínni
Stúrova, pekoná všelikou rozervanost, smutek a touhu

duší a vdechne do nich harmonii a mír. Nebude op-
vati lásku, est, náruživosti jednotlivcovy, nýbrž látky

a ideje vznešené: náboženství, národ, lidstvo. Bude syn-

thesou všech poesií minulosti, objetí ducha a pírody,

harmonií kosmickou, poesií poesie — tedy tím v íši

ducha, co v íši pírodní objevil Koperník. Ten byl

Slovan; a Slovanovi je také ureno, aby stvoil novou

poesii budoucnosti.
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A nyní v Stúrovi se opt hlásí Herder. Vzorem
slovanské poesie budoucnosti je slovanská píse lidová-

Vzhledem k tomuto vzoru, jejž uznával za jediné platný,

Stúr ani Puškina, ani Mickiewicze, ani Kollára nepo-

kládal za básníky, kteí se piblížili ideálu umlé poe-

sie slovanské.

Tato dvojí stránka názor Stúrových: že Slovan

v umní indoevropském bude vévoditi hlavn poesií a

že vzorem této umlé poesie budoucnosti je slovanská

píse lidová — to je základ, na nmž vybudován jest

nový Stúrv ideál literární po stránce ideové i formové.

K tomu pidružily se také popudy vnjší, politické*

které touž dobou zasáhly do rozvoje událostí.

Zatím totiž, co Stúr myšlenkovou soustavu svou

sám i se svými stoupenci uvádl v život, nové nebez-

peí hrozilo vzdlavatelným jeho snahám prešpurským.

R. 1842 zavedeno první úední vyšetování proti Stú-

rovu ,Ustavu' pro ,politické pletichy'; rok potom, když

první inkvisice zstala bez výsledku, vyšetování nové

sice zase ,Ustav' shledalo bez viny, nicmén však

Stúrovi v lednu 1844 zapovdli Palkovie na kathede

zastupovati, pi kterémžto zákaze prese všecky prosby

studentstva, protesty ev. církví a intelligence zstalo.

Událost ta byla pouze jedním z mnohých násilných

skutk národní vášn, která v pátém desítiletí XIX.

vku v Uhrách u vládnoucího národa dostupovala vrcholu

a vší silou pak propukla v povstání r. 1848.

Již za nacionalistické reakce protijoseíinské, za Le-

opolda II., snm uherský r. 1792 za úední jazyk zem-

ský vedle staré latiny a místo joseíinské nminy pro-

hlásil madarštinu. Od té doby, zejména od nastou-
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pní Ferdinanda Dobrotivého r. 1835, s kulturním,

ústavním a sainosprávným ideálem maarským rostou

i snahy odnárodovací. Zem koruny svatoštpánské

mly se promniti nejen v jednotný stát s jednotnou

osvtou, nýbrž také v jednotný národ, mluvící jednou

eí: joseíinský ideál centralisaní, s pouhou zámnou
nminy za maarštinu, se zde opakoval.

Co to znamenalo pro ostatní, nemaarské národ-

nosti v Uhrách, není potebí vykládati: Charvát, Srb,

Rusín, Slovák, Rumun, Nmec jako samostatné indivi-

duality národní a kulturní v rámci útvaru takto pojí-

maného nemli místa. Nastala kížová cesta utrpení.

Pomaaování prohlašováno za první a zatím jediný

TÍkol státní, za jediné náboženství, za jediný cíl kulturní.

Tak to vyslovovaly množící se zákony, tak to žádala

rozkvétající a velmi ilá publicistika maarská, tak to

formulovali i vynikající myslitelé maarští s uritostí

a naléhavostí vtší a vtší prbhem pátého desítiletí

vku devatenáctého.

Za takových snah a takového stavu vcí snahy Stú-

rovy a družiny jeho prešpurské pirozen záhy narazily

na odpor: nehodily se prost do rámce nových cen-

Iralisaních ideálv intelligence maarské. A proto Stúr

jako vdce dospívajícího dorostu slovenského musil

býti odstrann.

Nucené prázdn své neprožíval neinn. Organi-

5oval slovanské deputace vynikajících osob s prosbami

do Vídn k panovníkovi; jménem slovenského obe-

censtva zadával petice k uherskému snmu; a lánky
i dopisy v elných žurnálech zahraniních i zvláštními

brošurami agitoval ve veejném mínní svtovém na

•prospch svých krajanv.
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A V tchto tžkých chvíh'ch, na rozhraní roku 1843

a 1844, zrodila se a za souhlasu pátel uzrála v Stúrovi

myšlenka, která literatue naší na Slovensku vztýila

nové úely, vtiskla jí nový ráz, a zejména po stránce

formální, jazykové, provedla pevrat od základu. Aby
získal oporu pro snazší sebeobranu politickou, aby

zjednal podmínky rychlejšího národního probuzení ši-

rokých vrstev lidových, aby evangelictvo slovenské sjed-

notil s odlouenou Bernolákem vrstvou katolickou, aby

se piblížil ideálu všeslovanskému a aby vybudoval sa-

morostlý život pod Tatrami — Stúr rozhodl se vzdáti

se staletého spoleného s echy jazyka spisovného a za

literární e pozdvihnouti obecný, živý jazyk stední,

nejzachovalejší a zárove nejrázovitjší oblasti podkar-

patské.

Slovenštinou do literatury uvedenou Stúr hodlal

eliti námitkám politiky madarské, že Slováci osvtné

tžišt své hledají ve spolku s ním umle pijatým,

nedomácím, mimo hranice zem, doufaje, že domoro-

dou formou jazykovou získá zejména onu vrstvu spo-

leenskou, která v rodin a obci jazykem tím výborné

vládla, protože v nm a s ním vyrstala, — vrstvou,

která do r. 1848 výlun v rukou mla správu poli-

tickou, soudní, církevní i školskou: odrodilé zeman-
stvo slovenské ili hornouherskou, zejména drobnou

šlechtu.

Literární slovenštinou Stúr dále spodním vrst-

vám chtl vpraviti vdomí, že e, jíž lid rozpráví doma
i na poli, jíž zpívá písn a vypravuje pohádky, jíž do-

mlouvá se na trhu, v obci, v denním obcování, nic není

horšího než kterýkoliv vypstovaný a povýšený jazyk

jiný: maarština, nmina, latina atd., že také je schopen
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vyššího Života kulturního svou formou i obsahem. Z pro-

buzeného vdomí toho Stúr mnoho si sliboval také pro

uvdomní národní v slovenském lidu selském a

v mšanstvu, i pro zvýšení jeho úrovn osvtné i mravní,

když ideje, které posud jen zvolna a nesnadno pro-

stedkem akademického jazyka spisovného klestily si

cestu do vrstev spodních, nyní formou rodného náeí
bez obtíží, hrav a píjemn rozšíí se v domácím obe-

censtvu.

Novou literární slovenštinou Stúr usiloval zaceliti

starou trhlinu, která od dob Bernolákových, tedy pes
pl století, zela mezi Slováky katolickými (jichž je více

než dv tetiny) a evangelickými. Katolíci psali domácím
náeím co možná nejlidovjším, nejprostším, evangelíci

spisovnou eštinou co nejakademitjší a nejknihovjší.

Každá z obou stran mla jiná stediska tiskaská a vy-

davatelská, jiné spolky a asopisy, jiný svt myšlenkový

a jiné snahy životní — a jinak ob politicky i sociáln

vedle sebe žily od staletí. Stúr za cenu slovesné od-

luky od Cech chtl vykoupiti slouení obou roz-

padlých literárních stran domácích.
Literární slovenštinou Stúr a jeho stoupenci hod-

lali vyhovti novému pojímání myšlenky slovanské.

Kollár, jak povdomo, z obavy, aby tleso slovanské

jazykov dále se nedrobilo, u Slovan stanovil pouze

tvero pípustných literárních typ jazykových: eštinu^

polštinu, ruštinu a illyrštinu. Stúrovcm tato odlišená

tveice zdála se býti umlou pekážkou a hrází bu-

doucí slovanské jednoty jazykové, tyi stanove-

né celky píliš silné a samostatné, aby kdy v budoucnosti

chtly a mohly se vzdáti své individuálnosti na prospch

jednoho jazyka spoleného. Stúr zdar myšlenky slovan-
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ské spatoval v slovanské kmenovitosti t. j. v roz-

voji co možná nejvolnjším každého kmene zvláš, ži-

votem pirozeným a formou samorostlou, tleso slovan-

ské pedstavuje si jako rozložitý strom, kde každá v-
tev rozvíjí se po svém, neobmezovaná ve volném vzrstu,

umle neformovaná, a kde pece všecky skládají se

v celek krásný a zdravý. ,Opravdové Slovanstvo', praví

Stúr, ,je dobré, plné lásky, hlásíc se ke všem dtem
svým, velkým i malým, nádherným i chatrným, boha-

tým i chudým, a to je jeho požehnání, to je jeho po-

slání svtové'. Stúrovi pipadalo, že obmezovati poet
literatur slovanských je práv híchem proti pravé vzá-

jemnosti slovanské, ba híchem proti samé pírod. Co
nikým není vyrobeno umle, praví Stúr, nýbrž co samo
vyrostlo v živé, organické rozmanitosti z tlesa lidového,

toho prý nesluší umenšovati, osekávati a niiti v zárod-

ku. Všem individuálním silám nutno dopáti možnosti,

aby se voln vyžily. Obava, že kmeny slovanské, pstujíce

každý náeí vlastní, se rozpadnou a od sebe oddálí,

je prý nemístná : práv pi své kmenovitosti za všech

okolností zstanou Slovany. ,V kmeni svém budme
Slovany, v národ (slovanském) lidmi: to je naše urení!'

volá Stúr.

Spisovnou slovenštinou Stúr chtl literatue ucho-

vati zajímavý typ j a zy kovy, jenž hláskoslovn na

p. zstává ješt na stanovisku staré eštiny, se stano-

viska národopisného pak je stedem veškeré jazykové

oblasti slovanské, všem kmenm stejn blízký a sám
sebou již pirozený Slovan v malém. Se zanícením Štúr

rozbíral všecky pednosti podkarpatského útvaru ja-

zykového, jeho pednosti aesthetické i logické, plno-

zvukost, malebnost, svží neotelost, ráznou uritost*
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bohatství odstínv atd., jako vrný otisk živé a malebné

obraznosti slovenského lidu. Štúr a jeho škola byli

pesvdeni, že touto formou na p. poetické umní
KoUárovo nesmírn by bylo získalo, a že ,báse tá,

ktorá vyletí ako orol nad Krivá a ztadiaF dolu po

zemi pozera bude, musí si pripnú kriela mysli nasej

a na týchto krielach do výsosti sa vychyti.

Posléze literární slovenština Stúrova mla pod Kar-

paty vybudovati i zvláštní, samorostlý život duševní,

nový typ kulturní, jenž by Slováka jako indivi-

dualitu k platnosti pivedl v spolené osvt slovanské

i v celém lidstvu. ,A co ty Tatrám, my svtu budeme!'

volal Stúr v hymn na Krivá už roku 1842. A co

mistr napovdl, stoupenci horliv dopovdli. Hurban,

r. 1846 zaínaje vydávati svou novou revui, uvedl ji

úvahami metafysickými o nejvyšších otázkách lidského

myšlení, tou cestou vymezuje základ pvodní domácí

filosofii. A podobn ada jiných Stúrovc, z nichž za

všecky a mluví vývody Petra Záboje Kellnera-Hos-
t i n s k é h o, který ješt po letech horoval :

^ ,Slovo upím-
né letí k vám, umlci slovenští! Sháníte se po ide-

álech, ale nenalézáte jich. I nenajdete jich nikde, než

ve chrám názor dd svých. Krásné vzory vytvoil

si Hellen, krásnjší vyaroval si Germán: ale nejkrás-

njšími zalesknou se Tatry i Dunaj — umem Slováko-

vým. Chlubí se svt umlostí svou. Ale vejdte do mu-
sea pohádek našich, a spatíte pravzory, jakých oko

lidské ješt nevídalo. Tyto názory všekrásy stvoili d-
dové vaši. — Slovo upímné zní i k tob, lide slo-

venský! Svt t haní, že v dolech kopeš, na poli mo-

^ Stará vieronauka slovenská, v Pešti 1870, Slovo (úvodní)

;

citujeme esky.
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zolíš, na dvoe dobytek chováš, že s holuby bydlíš.

Ale dvr rodiny tvé je ta tináctá svtnice, do níž

Ozrut zabránil nahlédnouti eledi. Ty jsi ten, který po
sedmi letech oteveš dvee arovné jizby. Tehdy po-

toky vného slova vylejí se zemémi lidstva^ oživnou za-

kleté národy a víra tvá bude jim zvstovati vky svato-

žitíV Podstatné momenty pravé vdy podle Kellnera-

Hostinského jsou cit, duch a vle, krása, pravda a do-

bro; a to vše zjeví se v útvaru naukovém, který vzroste

pod Tatrami. Jako Popelvál, nejopovrženjší a zdánliv

nejslabší v pohádce, tak nauka slovenská vysvobodí

ti knžny: nejstarší knžnu ze spár draka na md-
ném zámku vdy románské, druhou z moci arodj-
nice na stíbrném zámku vdy germánské, a posléze

dostane knžnu nejmladší a nejkrásnjší na zlatém

zámku vdy slovenské. Vda, jež vyjde z lna opovr-

žených Slovák, bude Tatrou na pohoí vševdy lid-

stva; ta stvoí nejen pravé vdní, nýbrž i pravé do-

bro: království boží na zemi . . .

Dvody, které Stúra uvedly ke spisovné sloven-

štin, vyložil ve dvou spisech, jež oba vyšly v Prešpurku

r. 1846.

První z nich je ,Náreja slovenskuo alebo
poteba písaja v tomto náeí', kde Stúr nový

ilethnický ideál svj vykládá a obhajuje s mladickým

nadšením a srdenou vroucností, bez vášn a polemi-

ckého ostí.

Druhý spis Stúrv, ,Nauka ei sloven skej',

vybudoval spisovnou soustavu tohoto typu jazykového,

jejž už r. 1823 Kollár v úvodu k I. svazku ,Písní svt-

ských lidu slovenského v Uhích' (a po nm r. 1826
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Šafaík v ,Geschichte der slawischen Sprache und Lite-

ratur nach allen Mundarten') charakterisuje jako ^vlastné

slovenské, aneb, jak cizozemci chtéjí, slovácké náeí',

které žije ,v onch vysokými Tatrami ohrazených doH-

nách a rovinách, kam cizí jazykové snadného pístupu

nemli, a tak tedy v celé Turanské a Liptovské, a

z ástky v Oravské, Trenanské, Nitranské a Zvolenské

stolici', a které ,i formou i materiou blíží se více k staro-

slovanské kýrilici, nežli kterékoli jiné náeí v Uhích'.

Ani zde Stúr neútoí polemicky, nýbrž proniknut

jsa svým všeslovanským ideálem, každému jazyku slo-

vanskému laskav a ochotn piznává jeho pednosti,

žádaje pouze, aby byly piznány i podkarpatské sloven-

štin jakožto typu, schopnému života slovesného. Stará

slovanština církevní vyniká plností a uritostí jazyka

staroindického; velkoruština šíkou a písností staro-

ímskou; polština lehkostí a malebností francouzskou;

eština bohatou tvoivostí pomyslv abstraktních, v. níž

závodí s nminou; jihoslovanské jazyky zpvností a

sladkostí italskou, a slovenština, zárove se sousední

maloruštinou, rozmanitostí, pružností a lahodou svojí

pipomíná dialekty ecké.

Tímto novým slovanským jazykem spisovným tedy

Ludevít Stúr jal se již rok ped vydáním své mluvnice,

1845, vydávati dva asopisy, jakož už rok pedtím,

1844, Hurban zaal tisknouti svou ,Nitru' štúrovskou

slovenštinou, kterou nový literární spolek ,Tatrín',

téhož roku 1844 založený, prohlásil za svj orgán, a

kterou zárove s ,Tatrínem' pijala veškerá štúrovská

generace, ze starších spisovatel domácích pak vedle

Hodže hlavn Kuzmány a Lichard, a z rodilých Cech
v Uhrách usedlých Jan Kadavý.
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V Cechách i na Morav vŠak novou tuto odluku

jazykovou nesH tžce, pokládajíce ji za osudnou po-

hromu osvtnou a národní, ba i za politické oslabení

eskoslovanského celku. Když pak prudký odpor proti

Stúrovcm ozval se i ze Slovenska samého, od prote-

stantské generace starší, vedené z Pešti Kollárem, vznikla

všeobecná polemika, která na dlouho zaplavila veškerou

literaturu.

VIII.

KoUárovi musejní ,Hlasové' a jejich úastníci i stou-

penci v Cechách a na Slovensku ; Šafaík ; Palkovi,

Lanštják a Launer. Stúrovci Hurban a Hodža.

Jan Kollár, jehož slovanský, národní i osvtový
ideál hrozil se každého prostedku, který v zlomky ješt

další drobil nesjednocené tleso slovanské, píke po-

stavil se proti Stúrovi, který vlastn provedl pouze d-
sledky herderovského íilethnismu, jejž tvrt století na

Slovensku soustavn provádl pedevším Kollár sám.

Skladatel ,Slávy Dcery' sebral v Pešti varovné a pole-

mické vývody starší i novjší, své i cizí, odborné i laické,

veejné i soukromé, a v kvtnu 1846 ,Sbor musejní pro

e a literaturu eskou' v Praze vydal objemný spis

,ku pouení pobloudilých, k rozhodlání vrtkavých, k utvr-

zení stálých a k upokojení rozhoených myslí'. Byli to

jHlasové o poteb jednoty spisovného ja-

zyka pro Cechy, Moravany a Slováky'.

Z té dlouhé ady ticeti a tí spisovatel živých

i mrtvých, nehledíc ke starším hlasm Jungmannovým
a Palackého z r. 1832, jež tehdy byly namíeny proti

Bernolákovcm a moravskému Trnkovi, stžejní platnost

i
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mají hlavn hlasy obou pedních rodák slovenských,

vývody Kollárovy a Šafaíkovy.

Jan Kollár, vida ohroženu svou tveici opráv-

nných spisovných jazykv a literatur slovanských, jak

si ji byl ustrojil, rychle vystízlivl ze svého dlouho-

letého lidového slovenštní a rázem bez výhrady se po-

stavil na pdu jednotného historického jazyka spisov-

ného, proti nmuž pronáŠíval tolik rozumových i cito-

vých námitek. Poetní sílu Slovák v Uhrách Kollár

pokládal za nedostatenou, aby sami udrželi svou lite-

raturu; v nové odluce jazykové Kollár spatoval hích

proti vzdlanosti, vytýkaje Stúrovi, že ,jest odprce a

vrah Slovák, ponvadž je do ouzkých tatranských mezí

a žalá co vzn zavíti, anebo pod vysokookrouhlý

klobouk Kiván co vrabce pod sklennou vývvu ve-

cpati, ode všech soused odezati a osamotiti chce, aby

se zde pro nedostatek prostranství a povtí udusili,

potuchli a shnili'; a posléze lidovou slovenštinu, jejíž

ušlechtilý ráz sám zevrubn vymezil, Kollár nyní, jak-

mile vstoupila do literatury, ml již jen za jazyk ,ba',

,valach', ,drotár', ,kopaniár', ,miškár', ,koiš', ,spro-

stákv' a ,luzy', za e, která vzdlanci se protiví ,ne-

okrouchanou nemotorností, nesíslnými strakatými va-

rianty v pohlaví, ve skloování a asování, huatými

výrazy a pízvuky, slovem: celou neumytou, neuesanou,

opápeenou a zašpinnou postavou', a od jejíchž ,hru-

bých, surovozvukých slov uši boleti zaínají, anobrž

sám ich na jakousi nepíjemnou vni upomínán bývá,

jaková ze stájí, z krem a jiných peleší nízkého života

zapáchá a nos uráží' . . .

Pramenem tchto vášnivých rozklad Kollárových,

v jehož podstat spisovatelské váše je vbec rys vý-
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znaný, byl jeho základní názor, že ,literatura nemá se

do bahna pospolitosti a ernilidu pohrúžiti, nýbrž má
radji ubohý lid povyšovati k výšinám vzdlanosti'.

Proto KoUár své vývody v ,Hlasech' zavírá pímluvou

ke Štúrovi, vydavateli ,Slovenských Národních Novin':

,Zanechejte ten cynický sud Diogenv, ve kterém jste

se, na odivu národa našeho, již tém za jeden celý

rok semotamo zde po trpackých kopanicích a kreka-

ských salaších, onde po krmách, smetištch a kalužech

nejnižších náeí kotálel. Vrate se zpátkem do onoho

starootcovského, i pohodlnjšího i ušlechtilejšího, v oprav-

divém eckém slohu a vkusu staveného chrámu esko-

slovanského, v nmž a z nhož naši Libušino-Soudní

a Kralodvorští Homeridové a Anakreonové básnili a

zpívali; naši Demosthenové a Isokratové ode tí set let

eovali; naši Sokratové a Platonové o bohu, mrav-

nosti a nesmrtelnosti ke mládeži, lidu tak pronikav

mluvívali; naši Solonové a Lykurgové zákony králov-

stvím, obcem, mstm, ouadm, cechm a jiným spol-

km dávali; naši Herodotové a Thukydidové národní

djiny a starožitnosti psali; naši Herkulesové, Leonida-

sové, Themistoklesové tam ty nejdražší poklady lov-
enstva proti Mongolm, Tatarm a Turkm bránili,

zde aspo pochybujícím cizincm patrný dkaz toho

dali, že náš lid není toliko k rolnictví a hudebnictví,

ku drotárství a olejkárství, nýbrž i k hrdinskému uda-

tenství a vítzství stvoen . . . Naše (t. j, Kollárovy a

jeho pívrženc) myšlenky a žádosti, soudy a rady, ža-

loby a výstrahy jsou hlas lidu se všech stran se samo-

cht ozývající a do nebe volající. Již pak znáte, že:

Vox populi, vox Deil' . . .

Rovnž tak o jazykové a literární odluce sloven-

ské smýšlel Pavel Josef Šafaík. I on v ní spa-
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toval zastavení pirozeného osvtného rozvoje národ-

ního a oslabení národa našeho jako celku. Ale sta

Šafaíkova, vlastn jediný ze všech píspvk v ,Hla-

sech', který byl psán zvláš k tomuto úelu a neopa-

koval pouze starších projev již tištných nebo sou-

krom pronesených, má ráz zcela jiný: z hloubi duše,

srden a vcn, a práv proto tím závažnji a proni-

kavji, vyslovuje dsledky svého pemýšlení; nemistruje,

nediktuje a nezatracuje, nýbrž sporná stanoviska pesn
osvtluje a naznauje cesty k spravedlivé shod nové.

Šafaík vzdává ,est a chválu obecné mluv lidu

slovenského'; uznává, že rychlejší rozvoj kulturní od-

dálil nynjší spisovnou eštinu od povahy staršího spo-

leného spisovného jazyka Bible kralické i od horských

náeí slovenských, tak ,že jmenovit spisovatelm na

Slovensku žijícím bylo vždy krušnji a pracnji držeti

se z ohledu grammatické správnosti a vytelosti slohu

na rovni se spisovateli v Morav a v echách žijícími,

a že tení novjších knih eských, zvlášt z oboru vyš-

ších nauk a umní, nebylo za našich dnv Slovákm
již tak lehké, snadné a pístupné, jako za dnv našich

otcv a praotcv', už i pro nedostatek domácích škol,

kde by spisovnému jazyku národnímu trvale a sou-

stavn bylo bývalo vyuováno; ochotn také pipouští,

,žeby spisovatelé slovenští, bez ujmy jednoty literární ,

.

mohli dále pokraovati zvláštní, ponkud od echv
rozdílnou cestou, tak aby . . v lexikálním a v jistém

smyslu i syntaktickém ohledu ili v látce jazyka více

na krajany své Slováky nežli na Cechy ohled mli,

užívajíce slov a mluvení zpsobv domácích, tam kde

Cech své zvláštní, jim neznámé anebo mén srozumi-

telné má; a mohlo by se, zvlášt ve spisech výhradn
Literatura eská devatenáctého století. III. /i. oo
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pro obecný lid slovenský urených, snad o krok nebo

dva i dále jíti, vždy až potud, pokud by se tím žá-

doucí jednota nerušila . . . Tím zpsobem by literatura

slovenská v Uhích psobila zvláštní oddíl v celku^

nejsoucí z nho vyata, nýbrž v nm, co duha v duze,

co kruh ve kruhu, obsažena. . To by byla blahodjná

obnova a jistý zisk, nikoli odvážný, násilný pevrat a

jistá škoda'.

A krok Stúrv Šafaík nepokládá za takovouto

obnovu, nýbrž práv za pevrat. Náeí, kterým Štúr

píše, není synthesou všech slovenských dialekt, nýbrž

pouze jedním z nich; nová ta mluva spisovná nepo-

jímá bohatý úhrn staletého vývoje jazykového, nýbrž spo-

léhá toliko na zásoby své vlastní. Pravopis Stúrv není

ustrojen podle pravopisu vzdlaných jazyk slovanských,

nýbrž je poízen beze všeho zení k etymologii a djinné

souvislosti. Duch a smr Stúrovy literatury nepostupuje

dsledn v pirozených tradicích posavadních, nýbrž

rázem boí celé staré stavení spolené, ,tak aby kámen

na kameni nezstal, a nová budova, nový chrám osvty

pro Slováky v pvodním samorostlém slohu, . . bez

ohledu na nejbližší píbuzné. Cechy a Moravany, vy-

staven býti mohl.'

K odluce takového zpsobu, jak ji provedla škola

Stúrova, Šafaík nespatuje platných dvodv ani v minu-

losti, ani v pítomnosti národní. Naopak: od eského

Rudohoí až k Bardijovu a od Krkonoší až po Komárno,

podle pesvdení Šafaíkova, prostírá se týž jednotný

kmen slovanský, a na oblasti té, prese všecky odchylky,

žije týž jazykový typ; Cechy, Moravany, Slováky v orga-

nický celek sluují spolené vrozené rysy národopisné

spolené tradice cyrillometodjské, husitsko- bratrské
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i protestantské, spolené ideály národní z doby obro-

zení; staletá osvta a slovesnost eská není plodem

toliko jedné ratolesti, nýbrž o ní od XV. vku praco-

vali nejlepší duchové celého národa v echách, na

Morav i na Slovensku; ,onen umle vybroušený, ohebný,

peušlechtilý, zvuný, bohatý, milý a milostný spisovný

jazyk' eský, ,jemuž ten, kdo jej blíže a ouplnji poznal,

nikdy dosti obdivovati se a v nm se nakochati ne-

mže,' ,není povrhel: jest on faktickou mocností, jest

reálním svtem', který v zlých dobách vzdlával a sytil

a pi národním vdomí udržoval také Slovensko. Další

spolená práce slovesná všech tí ratolestí kmene
našeho má podstatnou nadji na úspch — slovenská

ratolest sama o sob, pro nepíznivé podmínky kulturní,

politické i spoleenské, je na to slabá. Spolený úhrn

staleté osvtové práce národní byl posavad spoleným
majetkem národa celého: nyní Slovák tohoto svého

jmní dobrovoln se vzdává, vraceje se — ,od Iliady

k abeced.'

Stanovisko pražských ,Hlas' u starší, pedštúrovské

generace na Slovensku došlo píznivého pijetí a úinné
podpory. Pohíchu však mluví ti, zejména starý Jií

P a 1 k o v i (,Obrana vzdlané sloveniny', v ,Tatrance'

1847, III, 4, str. 45 a n.), ev. kazatel O. H. Lanštják

(jStúrovina a posouzení knihy Náreja slovenskuo',

v Budíne 1847), a Štpán Launer, ,na lyceum ev.

šfávnickém estný professor' (,Slovo k národu svému',

v B, Sávnici 1847; ,Povaha Slovanstva se zvláštním

ohledem na spisovní e Cech, Moravan, Slezák

a Slovák', v Lipsku 1847; ,Všelicos pro obveselení

mysli', v B. Sávnici 1848, a j.), nevstoupili v šlépje

Šafaíkovy, nýbrž dali se strhnouti vášní Kollárovou

32*
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a zabedli v kalu polemik osobních a pustého spílání

nevinnému jazyku lidovému. ^

Za to u Štrovy školy ,Hlasy' narazily na prudký

odpor. Z mnohonásobné odezvy v tomto táboe uve-

deme pouze dva hlavní obhájce Stúrových idejí.

Josef MiloslavHurban hned v 1 . svazku I. dílu

svých r. 1846 založených ,Slovenských Pohlad' roze-

bral zejména stati Palackého a Kollárovy, Jungmannovu

a Šafaíkovu, u prvních dvou s hluným nesouhlasem,

druhé dv s úctou a šetrným uznáním.

Dvody Hurbanovy jsou obmnou názor Lude-

víta Štúra. Hurban uznává kulturní význam a váhu spo-

lené literatury a spoleného jazyka, a také dalšího pro-

spchu plynoucího z plod jejich se nezíká. Ale ideál

eskoslovenský pokládá za píliš abstraktní. Stoupenci

a nositelé jeho mezi Slováky prý spisovatelství své

provádli kastovnicky, toliko pro sebe, lid zstával ne-

vzdlán, kmenové vdomí jeho neprobuzeno; úast Slo-

vák na spolené literatue byla pevahou theologická,

politického a sociálního významu životního nemla;

spisovná eština odpuzovala domácí katolíky, slovenština

celé Slovensko spojí; pivábí k národu bohdá také do-

mácí odrodilou šlechtu a, jakožto skutený živel domo-

1 Launer, protivník Štúrv, pivolává na p. slovenským

evangelíkm: ,Knihy takové, v nichžto vy oslavujete a zvelebu-

jete Boha, z nichžto vy vný pokoj, vnou svobodu, vné
blahoslavenstvo erpáte, knihy takovéto chce vám tato svio-

hubá bezbožnost zlostným rypákem porozrývati; chce vám na

místo tchto hlas anjelských z kazatelnic a od oltá hukati

tak, jako svinští pastýové za svým stádem hukají, chce vám na

místo tchto hlas anjelských v chrámích vašich brbtati tak,

jako brbce nestydatá, prostopášná, ožralstvem a smilstvem

v krmách zohyzdná a poskvrnná peleš lotrovská!' Atd.

é



OBRANA HODŽOVA, 463

rody, dobude si uznáni politického, národního a kultur-

ního také v rámci uherského státu; posléze probudí

nový spoleenský život a stvoí novou, opravdu národní

a lidovou literaturu, jak k tomu nadji dává nevídaný

ruch na všech stranách a dlouhá ada nadaných mladých

spisovatel, kteí se k slovenštin hlásí.

Vedle Hurbana nejzevrubnji o sporném pedmte
promluvil Michal Mil o slav Hod ža, s jehož jménem

jsme se setkali již nkolikráte.

Hodža narodil se r. 1811 v turanské vísce Rakši

nedaleko Mošovc, rodišt Kollárova. V Prešpurku a

ve Vídni vystudoval ev. theologii a došel národního

uvdomní. Od roku 1837 pak byl prvním ev. faráem

v Lipt. Sv. Mikuláši.^

Hodža byl starší nežli Stúr a Hurban, vývoj mladých

jeho let prošel tudíž bez jejich psobení. Pes to pidal

se k obma, a za let pedbeznových i v povstání tvoí

s nimi nerozlunou trojici. Není tak útoný jako Hurban,

ani tak mladicky energický jako Stúr; je spíše kontem-

plativní snílek, hluboce cítící melancholik, jehož zpsob
rozjímání a psaní, zejména ve verších reflexivních, má
do sebe cosi mystického.

Do r. 1843 také Hodža, jak jsme vidli, byl pí-

vržencem absolutní jazykové jednoty s Cechy a hájil

jí slovem i písmem. Toho roku však také on vstoupil

mezi první pímluvci a obránce nové lidové slovenštiny

spisovné. S Hodžou a Hurbanem Stúr vlastn smluvil

plán, podstatu a postup odluky; s ním nový jazyk lite-

rární také ustrojil na základ náeí liptovského, které

pokládal za nejrázovitjší a nejzachovalejší. V Hod-

2 Životopis Hodžv od Ctiboha Zocha viz v ,Sokole' II,

1863, str. 436 a n.
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žov fae pod Vysokými Tatrami r. 1844 vznikl též

uvedený už spolek ,Tatrín', který podle vzoru eských
,Stálc' sbíral hmotné píspvky na novou štúrovskou

organisaci literární, a to naukovou i prostonárodní,

chystaje se vydávati knihy a v studiích i v samostatném

rozvoji podporovati nadané jednotlivce. Akoliv ,Tatrín'

úedn vlastn nedosáhl potvrzení, pece horliv p-
sobil až do revoluce.

Hodža vzal na se úkol, takka psychologicky od-
vodniti podstatu nové jazykové odluky slovenské.

První jeho pokus v té píin: ,Dobruo slovo
Slovákom, súcim na slovo', vydané v Levoi 1 847,

vykládá srdeným a živým zpsobem prostonárodním,

v emž Hodža byl mistr, o denních, naléhavých po-

tebách lidu, k jejichž vystižení nejlépe se hodí lidováe,
o Slovákov vrozeném všeslovanství, které prostedkem

jeho dialektu dává mu klí ke všem jazykm a litera-

turám slovanským, ježto prostý lidový lovk slovenský

všecky Slovany pokládá vlastn za Slováky, a posléze

dokazuje, že literární pée o lidový jazyk je zárove

píkazem osvty, demokratinosti, humanity. Byla to

nepímá odpov ,Hlasm'.

Druhý pokus Hodžv z tch let je ,Vtín o slo-

venin', vydaný tolikéž v Levoi 1848. Je to týž

pedmt, jenže soustavn pojatý a osvtlený historicky

a filologicky. Hodža snaží se ukázati, že náeí slo-

venské i povaha Slovákova jako kmene má svj oso-

bitý ráz a tudíž právo na zvláštní literární typ. V p-
stování typu toho pak opt spatuje píkaz lidovosti a

istého demokratismu, vytýkaje literaturám evropským

^aristokracii ducha', jimž veliké neliterární obecenstvo

spodních vrstev jest pouhým mrtvým materiálem, vdí-li
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O nm vbec. Zvláštní draz Hodža, jenž za otce lite-

rární slovenštiny prohlašuje vlastn KoUára, klade však

i na další duševní a kulturní spojitost vzdlanstva domá-

cího s echy, kterou pokládá za samozejmou podmínku

dalšího zdravého rozvoje. Zajímavá pak je i forma této

knížky: Hodža zamítá fonetický pravopis Stúrv ozna-

uje jej za nemožný ped soudem slovanské kritiky filo-

logické, a vrací se k etymologickému, v eštin ob-

vyklému zpsobu psaní, který od r. 1852 potom také

obecn na Slovensku byl pijat.

Takovým zpsobem na sklonku let tyicátých

devatenáctého vku stály proti sob nebo aspo vedle

sebe oba literární tábory: slovenský a eskoslovenský.

Ale prudké vášn prvního rozmachu záhy se vy-

bouily a vracela se rozvaha. Léta revoluní a porevo-

luní pinesla nejednu zkušenost: mnohé obavy eských

vlastencv ukázaly se planými a mnohé nadje náro-

dovc slovenských pemrštnými — nastalo vystízlivní

a vzájemné sbližování.

Nenaplnila se obava Šafaíkova, že intelligence

slovenská spolené osvt a spoleným zájmm národ-

ním se odcizí, že marn vyplýtvá své síly na ,stvoení

nového svta, neodvislé národní tatranské vzdlanosti

a literatury', a že ,o vzájemnosti v literatue, jakáž posud

byla, bez jednoty spisovného jazyka napotom ani ei
býti nemže'. Duševní jednota a shoda, spolené cíle,

vrozená mluva krve i po roce 1844 projevily se po-

každé, kdykoliv, jako na p. po obratu beznovém roku

1848, šlo o životní zájmy národa. Veškerý další vývoj

na Slovensku, jenž podnes tsn se pimyká k rozvoji

národnímu v Cechách a na Morav, je toho dkazem.
Spisovná slovenština od r. 1852 vnjší úpravou a také
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vnitním ústrojím svým znan opt se piblížila k spo-

lenému jazyku spisovnému, jejž piln pstovati práv
Stúr a pední jeho vrstevníci prohlašovali za nezbytný

píkaz národní vzdlanosti. Nezakládáme zvláštní velkou

literaturu, prohlásil už r. 1851 Josef M. Hurban; nám
jde toliko o zachování šivoía slovenského.

A rovnž se nesplnily všecky nadje Stúrovc ze-

jména po stránce národní, politické a spoleenské. Lite-

rární slovenština neprobudila a neobrodila lid šmahem,

nýbrž podnes jen zvolna a s velkým úsilím koná svj

nesnadný úkol; nepipoutala trvale k národu odrodilou

šlechtu, která dokonce úpln odpadla; nedobyla si poli-

tického a kulturního uznání v stát uherském, naopak
— uvdomlý Slovák štúrovský už r. 1848 stejn byl

pokládán za ,panslavistického buie a zrádce', jako

pedtím uvdomlý Cechoslovan koUárovský : práv
osudy Stúrovy, Hurbanovy a Hodžovy za povstání i po-

zdji jsou toho zejmým dokladem.

Positivní výsledky Stúrovy školy po r. 1844 zraily

se tedy v tom, že posléze provedla literární sjednocení

s domácími katolíky; že na Slovensku zídila základy

uvdomlé národní organisace; a že rozpoutanou svží

tvoivostí vyvolala adu slovesných plod, které um-
lecky zachytily slovenský typ i slovenskou duši a tím

literaturu naši obohatily o rysy nové, pvodní a své-

rázné.

IX.

Stúrovy jSlovenské Národnie Noviny' a ,Orol

Tatransky'.

Zárove s prvním úsilím o nový spisovný jazyk

Ludevít Stúr jal se rozvíjeti horlivou innost politickou.



ŠTUKOVÝ BROéUltY A ASOPISY. ^^"^

Skládal petice a poádal deputace k vlád i snmu, psal

obranné politické broŠury a lánky do zahraniních

asopis (,Klagen und Beschwerden der Slowaken wider

die Obergriffe der Magyaren', v Lipsku 1844; ,Das neun-

zehnte Jahrhundert und der Magyarismus', tamže 1845;

dopisy do augsburské ,Allgemeine Zeitung' atd.), ze-

jména pak se domáhal úedního povolení na slovenský

list politický.

Toho se Stúrovi posléze dostalo, a dnem 1. srpna

ili jklasna' r. 1845 poaly v Prešpurku dvakráte v tém-

dni vycházeti ,Slovenskje Národ je Novin i' s bel-

letristickou týdenní pílohou ,Orol Ta t rán ski'. Oba
listy udržely se do jara 1848, kdy v povstání zanikly.

Ve tech ronících obou tchto asopis, vedených

hlavn Stúrem, ,Mladé Slovensko' uložilo velkou ást

své obrodné práce programové i tvoivé. Všichni mladí

spisovatelé, jež níže uvádíme, a vedle nich ješt ada
jiných, v ,Orle Tatranském' založili své jméno. Mimo
to listy Stúrovy, podobn jako souasné asopisy Havlí-

kovy v Cechách, horliv jaly se organisovati také spo-

lenost. Jejich psobením vznikala sta protialkoholických

,bratrstev mírnosti', jednot hospodáských, spolk te-

náských, obecních knihoven, nedlních škol atd. Sou-

stavné zpravodajství ze všech oblastí slovenských bylo

stálým živým podntem i kontroUou. Posudky spis

belletristických i naukových opouštly blahovolné sta-

novisko starovlastenecké a neostýchaly se voln proná-

šeti své mínní o všech zjevech domácích.

Zejména pak jeden zjev v poHtickém list Stúrov

je zajímavý. Akoli veškerá veejnost maarská ve svých

státoprávních, samosprávných a národnostních snahách
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byla zajedno, lišila se v otázce stavovské. Posavadní samo-

vláda aristokracie mla v uherském magnátstvu mocné
stoupence a pímluvci. Ale vyskytl se publicista ne-

všedního nadání, jehož asopis ,Pesti Hirlap' od 1841^

plnou mrou koist z uvolnného ponkud tisku, sou-

stavn jal se hlásati francouzský liberalismus a konsti-

tucionalismus, demokratickou rovnost a sebeurení ná-

rodv. Byl to pozdjší maarský revoluní diktátor

Ludvik Kossuth, jenž proti šlechtické stran kon-

servativní všecko veejné mínní strhl za sebou.

Zde Stúr nasadil rádlo. Liberalismus a demokra-

tismus Kossuthv byl jen pro vyvolené: feudální útlak

privilegované kasty, proti nmuž bojoval, nahrazoval

státním útlakem privilegované národnosti; zemanstvo za

ztracené samopanství nad sedlákem mlo se hojiti samo-

panstvím nade všemi nemadarskými národnostmi. Proto

Ludevít Stúr v ,Slovenských Nár. Novinách' r. 1847 ši-

roce rozvíjel celou otázku, ukazuje, co je opravdová

konstituce, liberalismus a lidovost, a na sklonku téhož

roku jako poslanec msta Zvolena na snmu prešpur-

ském s velikým úspchem hájil svých zásad, ohlašuje

již brzký obrat obecný.

Stúr v ad lánk, nadepsaných ,Náradi ku
zlepšenu stavu nasej krajini' (v únoru a beznu
1847 v ,Slov. Nár. Novinách') rozvinul hlavní své po-

žadavky politické. Žádal, aby se zrušila selská robota

pánm a tím milliony zemdlského lidu povznesly se

za svobodné obany; aby šlechta platila dan jako všichni

ostatní, z ehož hned vzejde dostatek prostedk na zve-

lebení obchodu, prmyslu a školství a pestane nehu-

mánní kastovnictví; aby mstm a lidu dopálo se do-

stateného zastoupení snmovního, ím teprve vznikne
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pravá rovnost obanská; aby bylo zdemokratisováno pi-

sluhování spravedlnosti pi soudech, jichž povinností je

stejn nakládati s urozenými i neurozenými, privilego-

vanými i neprivilegovanými. Jen tou cestou se rozvije

opravdová píchylnost k zemi a skutená, pirozená

jednota obyvatelstva, která se posud nahrazovala jed-

notou umlou, t. j. násilným zavádním jedné ei a

národnosti. (,S1. N. Noviny', str. 678.)

V tchto návrzích Stúrových slyšíme jasný ohlas

toho, co z Francie, Belgie a Nmecka ozývalo se Evropou,

pizpsobený okolnostem a potebám domácím. V e-
chách tou dobou — za dokonávajícího panství Metter-

nichova, za seveného života snm stavovských a za

útlaku censurního — nebylo lze ješt veejn proslo-

vovati takovýchto požadavkv.

Ješt pronikavji a úinnji Stúr promlouval živým

slovem, když jako poslanec král. msta Zvolena octl

se na snme prešpurském. ,My chceme svobodu; to je

náš cíl a svatá naše touha', volal ve snmovn 17. listo-

padu 1847. Žádal pro msta, která za stedního vku
byla hradbami svobody, práva politická. Svobody

v Uhrách je dost, ale jen svobody aristokratické; lidské

svobody je tam velmi málo. S potlaením mst byl po-

tlaen i vesnický lid. S novou svobodou pro všecky

osvobodí se i soudnictví od feudální nerovnosti.

Je význané, že velký demokrat Kossuth se Stúrem

se tehdy srovnával jen v zásad, vytýkaje mstm, že

se pachtí po výsadách a tím spolu zavinují nerovnost,

a nepimlouvaje se zatím ješt za rozmnožení hlas

mstských v zastoupení snmovním. Politická poroba

lidu je prý jeho pirozeným osudem. (,Sl. Nár. Noviny',

str. 950.)
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A tak Stúr postupoval i dále. Dne 21. prosince

ohnivou eí žádal, aby bylo zrušeno lidové poddanství,

a 15. ledna 1848 mluvil pro obnovu škol, jejímž základem

má býti vyuovací jazyk mateský. Když pak pro ro-

stoucí terrorismus vtšiny Stúr 13. bezna snm opu-

stil, penesl boj na pole publicistické do svých novin.

Z hloubi duše Stúr oslavoval novou dobu, když

15. bezen 1848 také Uhrám ohlásil novou konstituci,

dal samostatné ministerstvo, zrušil selské poddanství

i censuru tiskovou a zavedl právo volného spolování.

Jako pravý demokrat Stúr jásá dne 31. bezna, že již

pestalo tyranství panských karabáníkv a vláda hole,

mozolení lidu na cizích polích a týrání jeho na sou-

dech vrchnostenských; ,lud náš je už slobodní, už bude
raz obivatel krajini [t. j. obanem zem] a lovekl'

Tehdy však už rychlý rozvoj událostí r. 1848 volal

Ludevíta Stúra a literární družinu jeho od redakních

a spisovatelských stolk pímo do veejného života,

k politické agitaci v nejširších vrstvách, a na té pd
dostalo se mu ady vynikajících pomocník, jak o tom
vypravují obanské djiny let revoluních.

X.

Hurbanovy .Slovenské Pohrady' a jeho ,Nitra' II.— V.

Zatím co jiní skládají a vydávají dobré spisky

lidové, školské, náboženské, reprodukují pohádky, píší

verše a novelly, novinaí atd. — JosefM. Hurban (rokem

1843 poínajíc do konce života prostý ev. fará v Hlbo-

kém), od roku 1846 v Skalici tiskne široce založený

asopis revuální: ,Slovenskje Pohladí na vedi,
umnja a literaturu', podnik tou dobou a za do-
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mácích okolností tehdejších neobyejn odvážný, jehož

sloupce do roku 1848 Hurban z nejvtší ásti vy-

pluje sám.

Hurbanovy jPohFady' jsou sice stavba pedasná,
poatá od stechy; nicmén nelze jim upírati samostat-

ného rozmachu myšlenkového a asové i agitátorské

síly a pronikavosti.

Hned první programní sta je zajímavá. Hurban,

který sice nikdy nebyl na zahraniním vysokém uení,

pece však doma piln se zabýval studiem novjší íilo-

sofie, úpln podlehl vlivu idealistické spekulace nmecké
smru Heglova a Schellingova, postupem asi podobným,

jako smru tomu podlehla spekulativní stránka rus-

kého slavjanofilství nebo jako filosofovali mystikové

polští a u nás Amerling, Klácel a jiní.

Hurbanovi jde o jednotu veškerého vnitního lo-

vka; jemu mysliti a býti, mysliti a konati, vdti a

viti jest jedno a totéž. Na djinný vývoj lidstva hledí

jako na zejmé vtlování svtového ducha, na jednotlivé

vynikající osobnosti jako na bezdné nástroje a mluví
ducha toho ve vývoji pokrokovém. Jenže Hurban pokroku

toho nespatuje v opatrném, kritickém rozboru roz-

umovém; rozum sám naopak pokládá za mohutnost

bouravou, rozkladnou, pravdu jen zatemující. Proto

ve svých proroctvích o povaze píští vdy slovanské

Hurban praví: ,Ona nebude bez velikej puovodnosi, . .

ebue obmezená úzkimi medzámi sistémou storakích . .

Najpredejší ah vedi slovanskej bude... vieja du-

chovnuo pravdi celef. Proto vda slovanská zamítne

všecku t. . systémovost, zamítne racionalismus, skepsi,

bezduché hromadní látky a mechanické sbírání fakt,

ponvadž ona bude pravdu pímo vidéii. Skutenost
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slovanská podle toho v budoucnosti objeví se jako

,úmyslo-in', ,slávo-skutek', ,svato-živo, ,obrano-boj',

,výbojo-pokoj', ,slávo-lovk*, ,svto-duch' a ,svto-životo-

duch'. Zatím se to zdá býti pouhým dogmatem; ale

budoucnost zdánlivému dogmatu vdechne opravdový

život.

Toto aprioristické, romanticko-mystické nazírání

význan charakterisuje Hurbana z r. 1846 proti Hur-

banovi z r. 1839, a v nm vlastn i školu, jejímž byl

mluvím. Apriorní ideu svou hledal v pírod, v dji-

nách i ve svt duševním, a co se jí píilo, to šma-

hem a píke zamítal.

V obsažné, dležité studii své, .Slovensko a

jeho život literární' (jde nkolikaroníky Pohlad),

nad niž vroucnjší oslavy kmenovitosti slovenské ne-

bylo napsáno, protestant Hurban na p. poprvé shledal

starou katolickou literaturu domácí, na Slovensku tištnou

ve stoletích XVII. a XVIII. Nespatuje v ní však pro-

jev soustavného vyhlazovacího boje proti myšlení a cí-

tní reformanímu, který touž dobou byl veden i v Ce-

chách a všude na evropském západ, nýbrž v dialek-

tických odchylkách jesuit trnavských, kteí lidu psali

jak umli, znamená již vdomí slovenské kmenové od-

lišnosti a samostatnosti v novovkém smyslu národním.

Proto Hurban potíral na p. snahy liberalisujících

protestant v Uhrách, kteí usilovali sjednotiti ob vy-

znání evangelická, církev Lutherovu i Kalvínovu, na spo-

leném základ; vidl v tom ohroženu positivnost kon-

fesse, božské základy dogmatu znesváeny lidským ra-

cionalismem. Proto v neustálých polemikách o spisov-

nou slovenštinu se zástupci jednotného jazyka zpravidla

zamítal vcný rozbor rozumový, potíraje jejich dvody
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bounými apostrofami na minulost i budoucnost ná-

rodní. A proto Hurban hned v prvním svazku jPohFad'

nesmiitelné stanovisko zaujal proti Karlu Havlíkovi

pro jeho stízlivý kriticismus, kterému podroboval náš

život i literaturu, píbuzné Slovany i naše vlastní slo-

vanství.

Na všecko, co vyhovovalo apriorní ideji Hurba-

nov, hromadil, abychom tak ekli, barvy svátení, tam

byl prorokem, básníkem v prose. Kde však idea jeho

narazila na odpor, to potíral s nesnášelivostí a prud-

kostí theologických polemik XVII. století.

Filosofie, historie, umní a literatura mly býti hlav-

ními ástmi programu Hurbanových ,Pohíad'. Nicmén
náhlý sklon ku promnám r. 1848 nepopál vydavateli

asu, aby zatím pln vykonal své pedsevzetí. Ped
revolucí vyšly pouze dva svazky prvního dílu listu toho,

v nichž nejživjší pozornost vzbuzovala zevrubná hlídka

nových spisv a asopis slovenských i eských, co

do smlosti a útonosti na všecky strany do té doby,

nehledíme-li k Havlíkovi, u nás nevídaná.

Ale Hurban míil také jinam a výš. On popudil

proti sob také maarské a maaronské veejné mí-

nní, pokud se jevilo v snmovní i církevní aristokracii,

v liberální theologii a v publicistice. Tm vlivm se

podailo 1847 zpsobiti zastavení ,Pohrad' cestou úední.

Hurban si posléze ve Vídni sice vymohl nové povo-

lení, ale zatím nastal bezen r. 1848 a s ním doba inné

politiky, do níž Hurban se vrhl se vší svou vrozenou

energií, postaviv se v elo národnostního hnutí na Slo-

vensku.
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Ješt ped ,Slovenskými Pohfady' Hurban vyvolal

obecný ruch druhým roníkem svého almanahu: ,Ni-

tra', r. 1844 vyšlá v Prešpurku jako ,dar drahím kra-

janom slovenskím obetuvaní', byla první kniha tištná

štúrovskou slovenštinou.

Co tento roník i další III. (1846), IV. (1847) a

V. (1853) vyznauje, je silný sklon k lidovosti, který

jeví se zejména v nadaných Stúrových odchovancích

Královi a Kalinákovi; je Hurbanova realistická satira

na malomšácké živoení souasné spolenosti domácí;

a je romantická oslava kmenového vdomí slovenského,

pekládaného již do dávné minulosti, jak se jeví ze-

jména zase v Hurbanov novelle z dob Matouše Cáká

,01ejkár' (1846). V Hurbanových ,Nitrách' 1844—1853,

tak jako v ,Orle Tatranském' 1845— 1848, Stúrova škola

uložila nejvýznanjší ukázky svého slovesného tvoení.^

XI.

Ondej Sládkovi.

Cechy a Morava za let konstituního obratu ne-

mly pravé poesie; všecka energie životní zde tou dobou

stravovala se v innosti veejné.

Slovensko, pi vší své tehdejší zuboženosti poli-

tické i sociální, mlo poesii. Poesie ta velkou mrou
tryskala z bohatých pramen lidových a v umleckém
zpracování zrcadlila také všecky ideály asové.

Nejeden z mladých básník tehdejší družiny Stú-

rovy znám byl i v Cechách. Tak pedevším originální

1 Podrobnji o tom i o spisovatelích níže uvádných viz

tvrtou hlavu mých ,Djin literatury slovenskej', v Tur. Sv.

Martin 1890.
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talent, jejž ješté po letech náš Bohumil Janda* podro-

boval nadšenému rozboru, ba kterého podstatu ješt

pozdji Vítzslav Houdek^ vymezoval s vroucím uznáním.

Je to OndRej Sládkovi, pravým jménem Braxatoris,

r. 1820 v Krupin narozený osmý syn ze sedmnácti

dtí evangelického uitele.

Mladý Sládkovi studoval v B. Sávnici, kam už

také v letech ticátých doléhalo hnutí nacionalistické.

ítal Musejník a ,Kvty', sonety ,Slávy Dcery' i hexa-

metry Jana Hollého.

Uspoiv si nco penz z perných kondic soukro-

mých, Sládkovi 1840 odhodlal se jíti do Prešpurka na

ev. theologii. Skromný, rayslivý mladík byl tam z nej-

oblíbenjších žák Stúrových.

Pekroiv tento stupe, toužil ješt výš. S novou

nevelkou zásobou penz 1843 vydal se na universitu

do Nmec, do Halle. Také tam pi hubeném stole hmot-

ném kynuly mu hody duševní: idealistická filosofie a

Puškinovy verse, jež všecky darem dostal od pítele

Rusa, jenž v Halle studoval.

Od r. 1844 nalézáme Sládkovie v malé ddin
Rybárech blíže lázní sliaských na zvolenském Pohroní

jako vychovatele v dom zemanském. A tam uzrála

jeho poesie. Co Sládkovi do té doby jednotliv otiskl

porznu, nikterak nevynikalo nad tehdejší prmrné
veršování naše. Za to verše Sládkoviovy hned v prv-

ních íslech ,Orla Tatranského' obrátily na básníka po-

zornost. Byl to rodilý kontemplativní lyrik — velké síly

a malebnosti slova, bohaté, vždy vznícené obraznosti

a hlubokého citu. Veškeré nazírání jeho je ovšem tehdy

1 V Hálkov ,Lumíru' XIII, 1863, str. 14 a n.

2 Ve .Svtozoru' XII, 1878, str. 247 a n.

Literatura eská devatenáctého století. III. /i. 03
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a také pozdji romantické; ale všude projevuje i reální,

plastický smysl pro skutené zjevy života a jemné po-

rozumní pro všecky zjevy pírodní.

To se ukázalo zejména v první vtší skladb Slad-

koviov, vydané v samostatné knížce v Pešti 1846

s názvem ,Marína.'

Co do rozlohy i pojetí pedmtu je to patrná imi-

tace ,Slávy Dcery', jako mnoho jiného v naší poesii

pedbeznové. Také popud k básni byl podobný jako

u Kollára. Za doby svého informátorství v B. Sfávnici

1839 totiž Sládkovi pojal upímnou náklonnost k dcei

rodiny, kde vyuoval, a po ukonených studiích hodlal

se s ní oženiti. Ale za hallského pobytu Sládkoviova

naskytla se nevst jeho výhodnjší partie, a chudý

theolog dostal výhost. Duše jeho byla ranna. A v zá-

tiší venkovském, vrátiv se na Slovensko, vyzpíval svj

žal v obšírné básni lyricko-epické.

jMarína' chtla býti slovenská veršovaná povídka

byronská, jejíž typus Sládkovi poznal v Puškinov

,Onginovi'. Ale k tomuto rázu nedostávalo se skromné

osobnosti našeho básníka dosti svtácké pósy, znalosti

života spoleenského, dosti skepse a pessimismu. Zstal

melancholikem a idealistou a pidržel se ústrojí ,Slávy

Dcery'.

Jako Kollár ze své Nmky Miny udlal ideál dvy
slovanské a posléze bytost božskou, tak Sládkovi

z obyejné mšanské dcerky uinil ideál Slovenky a

na konec vidinu nadzemskou.

Básník líí svou vyvolenou, kterak v pokojíku svém

zpívá, jak veer ukládá se na bílé lože a v jasu ran-

ním otvírá okno, jak touží a dumá, kterak v zahrádce

polévá kvtiny, chytá motýly, zpívá, jak odmítá starého



Ondej Sládkovi.
(PODLE OBRAZU Z LET ŠEDKSÁTÝCH XIX. STOLETÍ.)

boháe nápadníka a znovu se zaslibuje vzdálenému ji-

nochovi, a kterak, nemohouc mu náležeti, mní se ve
Vílu, létá s ním nad horami a vznese se do nadsvtí,
kdežto milenec zíká se osobní lásky k ní, a vrátiv se
na zemi, posvtí se životu svého národa.

33*
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Jak vidíme, osnova vzí ješt zcela ve starém in-

ventái romanticko-mythickém. V ní není tžišt skladby.

Tžišt to spoívá v jednotlivých genrových obráz-

cích, v názoru na pírodu jako tšitelku a hojitelku

vášní lidských a zrcadlo lidského ducha, a v hojných

reflexích o ideách krásy, lásky, mládí a kísící se ná-

rodnosti.

Sladkovi zhostil se Kollárovy bájeslovné pítže,

která místy psobí dojmem veršovaného nauného

slovníka, opustil tsný kruný znlkový, nepodává re-

pertorium zasloužilcv a provinilc slovanských i ci-

zích, jimiž peplnny jsou zejména poslední ásti ,Slávy

Dcery'. Genrové obrázky Sládkoviovy, pokud díví

postava jeho mešká mezi lidmi, jsou plny životního

svtla a tepla, podobny tm, které nás tší v Mickie-

wiczov ,Panu Tadeáši'. A Sládkoviovy reflexe o vnit-

ním svt mladé duše, která v touhách po energické

innosti reformátorské a po ideální snaze oblažiti všecky

trpící a vyddné objímá svt, jsou vrným výrazem

všeho toho zaníceného snažení, které pedcházelo evrop-

ský výbuch roku 1848.

A ješt nco je význané pro mladistvého básníka:

jeho dikce. Psal náeím, které ješt nemlo mluvnice

ani slovníka, nabíral pímo z pramene lidového. A pece,

prese všechnu kolotavost rhytmickou, slovo Sládkovi-

ovo zní tak mkce, bohat a pi tom pevn a urit,

že stalo se pramenem a vzorem pozdjšímu zkoumání

theoretickému a pozdjší domácí generaci básnické.

Sládkoviova ,Marína' mla zajímavou dohru nebo

vlastn pedehru. Když r. 1845 rukopis na valné hromad
spolku ,Tatrína' v Lipt. Sv. Mikuláši pedložen byl mla-

dým horlivcm Stúrovým, tehdy pevn odhodlaným v ne-



OSUDY ,MAUÍNy'. IJHOUNÉ VliltŠB. 469

závislém stavu mládeneckém všecky síly své obtovati

vzdlávání svého lidu, šmahem ji odsoudili. Byla jim

píliš romantická, západnická, kochala se v pomyslech

zženŠfujících, životní energii ochromujících, byl to ped-
mt nové generace nehodný, ba pímo prý lascivní. Marn
básníka troufali si hájiti Hodža a Kalinák — ,Tatrín'

knížku nevydal. Ale uplynula léta, první vydání se roze-

bralo, s malými výjimkami všichni z pítomných tehdy

mladých muž založili si svj rodinný krb — a již

koncem let padesátých titéž písní kdysi odsuzovatelé

veejn se ozývali v listech, aby básn Sládkoviovy

znovu vydaly se zejména k vli ,Marín'.

ím více se blíží rok 1848, tím ráznji a asovji
znjí Sládkoviovy verše. V letech 1846 a 1847 ada ly-

rických básní opvá organisovanou, prohloubenou práci

emancipaní zdola, v massách lidových, klade za vzor

ráznost povah jihoslovanských, odmítá výitky malosti,

nezavinné zanedbanosti a nevzdlanosti vlastního lidu,

ukazuje na zárodky jeho schopností, kterým je potebí

jen svtla a tepla obanské svobody, aby se rozvily

v bohaté útvary kulturní.

A když 15. bezna rozlétla se zvst o nové konsti-

tuci, Sládkovi v ,Orle Tatranském' zapl svou ,Piese
o slobodnej vlasti' hlubokým prsním zvukem sta-

rých žalmist, která silou a vzletem svým se rovná

nejslavenjším tehdy písním maarského lyrika Pet6fiho.

A tehdy, r. 1848, ješt ped revolucí, uzrál i plod

Sládkoviv, který odtud nerozlun srostl s jeho jmé-

nem, kde umlecky ztlesnil celé ,Mladé Slovensko'

obrodné a zidealisoval typ lidový ve smyslu ušlechtilého

demokratismu let, která vedla k obratu beznovému.
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Je to velká báse ,Dtvan', djem z doby populárního

lidového Matyáše Korvina, vší podstatou svou však

dokument slovenského názoru z polovice XIX. století.

Vysoký štíhlý vzrst, svaly jako z ocele, smlý, sebe-

vdomý pohled, dlouhé tmavé vlasy, naped spletené

ve dva vrkoe, tvá neoholená docela, nýbrž pod nosem,

jako znak rovnosti s ,pány', erné knírky, krátká, bo-

hat vyšívaná košilka s volnými rukávy, pes rameno

erná huka, široký, bohat zdobený kožený opasek,

na nohou ,krpce', t. j. lehká obuv na zpsob sandálv,

pipevnná emeny kolem lýtka ozdobn stoenými, a

na hlav okrouhlý erný klobouk a v ruce valašku

(ostrou sekyrku na dlouhé násad jako hl) — to je

obyvatel rozsáhlé horské vesnice Detvy a celého hor-

ského kraje stejného jména v žup zvolenské, typ ori-

ginální svou tlesnou zdatností a obrovitým vzrstem,

svou rukodlnou obratností v drobném domácím emesle

a prmyslu, svými ohnivými lidovými tanci a zádum-

ivými zbojnickými zpvy, a originální zejména svou

vrozenou hrdostí a nepoddajností, která asto se zvrhá

v surovost a vavost. Dtvan je nejlepší lidový zpvák

a taneník, nejsmlejší jezdec a lovec, nejobratnjší

dlník a nejvytrvalejší voják, ale také nejnebezpe-

njší rvá a zbojník, výstedník a pijan. Je v nm kus

toho, co nkdy bývalo v chodských Psohlavcích a mo-

ravských Hanácích.

Sládkovi, od kvtna 1847 pebývaje v novém p-
sobišti svém na Hochoti mezi tímto lidem, zahledl se

do nho a obral si ho za pedlohu umleckou. Volil

s úmyslem a šastn. Ze všech mkkých, poddajných,

pokorných a ponížených kmen slovenských, jak je ro-
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dila jeho otina, mohl si k svému úelu vybrati jen

tento jeden, kterého neoblomila samovláda panská ani

do r. 1848, a z nhož už král Matyáš Korvin nejhoj-

nji zásoboval svj povstný erný pluk.

Vlákno dje v Sládkoviov ,Detvanov i',^ lyricko-

epické básni v pti zpvích, je tenouké. Švarný Martin

Hudcv pi denní práci a svátení zábav bezstarostn

tráví mladá léta v rodišti svém Detv a miluje Elenu,

první selskou krasavici celého okolí. Král Matyáš (do

jehož doby dj je fingován) pijde na lovy do svého

zvolenského zámku, a Martin, zahlédnuv jednoho z krá-

lovských loveckých sokol, jak se vrhá na mladého za-

jíce, svou valaškou loupeživého ptáka zabije. Když pak

jej druhové pouí, eho se nevda dopustil, vezme za-

bitého sokola, smle odevzdá jej královi a bez obalu

se piznává, že to uinil proto, ponvadž slabšího hájil

ped silnjším. Královi zalíbí se statný poctivý mládenec,

na nmž celá ddina lpí, protože ji nedávno zbavil nej-

nebezpenjšího horského loupežníka, a místo klády,

která provinilci náležela, daruje mu nejhezího ze svých

vraníkv. Ale práv zálibou královskou osud Martinv
je zpeetn. Verbíi, jimž podaí se vylákati z hocha

osudné ano, odvedou jej k ernému pluku, kde beze

stopy zapadá.

Nezdá se, že by eský básník Bohumil Janda, se

zanícením oceuje ,Dtvana' Sládkoviova, byl správn
pojal úmysl skladatelv. ,Zel, — praví mezi jiným, —
že báse ta ostala kusá, bez konce a rozpletení; patrno

z poátku jejího, že byl velkolepý plán, jemuž osud ne-

3 Od r. 1852 t. . opravená slovenština, jež opustila fone-

tický pravopis Štúrv a vrátila se k etymologickému zpsobu
psáni, mkkost slabik ne, de, te zvlášt neoznauje.
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dopál provedení'. ,Dtvan' nechtl býti eposem; na
ucelenou skladbu ve smyslu starší hrdinské epiky Slád-

kovi zajisté nepomýšlel, dobe znaje hranice svého na-

dání. V ,Dtvanu' autor chtl umlecky zachytiti slo-

venskou pírodu, slovenský lid po stránce jeho plas-

tické, charakterní i duševní, a posléze vysloviti sebe,

t. j. touhy a ideály ,Mladého Slovenska', které v nm
probudil blížící se rok 1848.

Nelze o tom pochybovati, že historický rámec básn
je ist vnjší a náhodný. To, co básník podává, není

vzdálené století XV., nýbrž dnešní Detva a její lidé.

Šttcem rembrandtovským básník zachycuje obrov-

ská úboí horská, t. . zbojnickou Polanu, jejíž útesy

se tratí v oblacích, odkud se rozvírá arovný pohled

na bujné horské luiny, na hadicí se stezky po úboích
a na sta dolin a ddin v modravé dálce.

Jiný obraz je nedlní veer. Dvata na pažiti sko-

taí ve hrách, toíce se kolem Eleny. Zpvem pivábí

Martina, ten dvakrát se zatoí se svou vyvolenou, a jak

se objevil, tak zmizí; jen z dálky zní píse jeho pastý-

ské fujary.

Zase jiný výjev. Je noc. Vysoko na horách, na sa-

laši, starý baa otáí rože s beranem a druhého vaí

v žinici (syrovátce) nad plápolavým ohnm, dudy zní,

shromáždní mládenci taní ,od zem', potom zasedají

ke ,zbojnické' hostin a na mechu podimují do ranního

svitu.

Opt další obraz: rušný výroní trh v msteku
Slatin, kde zemane i lid hemží se v kolotavém davu,

vykávajíce krále a jeho družinu.

Anebo veerní tácky Martinovy na lavici ped dom-

kem matky Eleniny, prostý, srdený, škádlivý rozhovor
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milencftv a vtrné zámky jejich nadjí do budouc-

nosti.

Nebo posléze výjevy verbíské: švarná družina vy-

šoených voják, za nimi vábná muzika cikánská se

svými lahodnými houslemi a perlivým cimbálem, jež

neodolateln k sob loudí hochy, matou jim hlavy a

odvádjí své koisti plaícím nevstám a proklínajícím

matkám.

V celku, jak vidno, tém samý idyllický malo-

svt a pírodní i lidové zátiší, nikoli velká epopej ani

otesy dramatické.

Ale v tchto živlech Sládkovi je úpln doma, zde

umní jeho vládne neobmezen.

Pedevším je dokonalý malí postav. Jeho lidové

figury žijí. V reji tanením, pi zpvu, pi zápasech,

pi každém pohybu a posuku vidíme nejen každý zá-

hyb jejich šatu, nýbrž i každé plastické gesto, každý

chvilkový, mnivý výraz jejich zraku a tváe. Je cosi

homerského v básníkových prostých liniích, jimiž každou

situaci a každé hnutí mysli pevádí v názorný, rušný

dj.

Vedle toho Sládkovi hluboko nahlédl do duše

svých postav lidových. V tch svalnatých tlech je mysl

dtinná, hravá. Cítí opravdov a hluboce, ale neradi

citm svým propjují slov, sentimentální, blouznivá

roztklivlost je jim neznáma a cizí. Pes veškerou energii

pi jednotlivých poinech a výkonech denního zamst-

nání jakýsi passivní fatalismus, tiché odevzdávání se

nezbytnému osudu vládne jejich životem, a celou by-

tostí Ipjí na své hroud i své individualit, cítíce, že

jen tam je koen jejich života. Rek básn na p. ví, že

nezasloužil svého osudu; nicmén se nevzpírá, opouští
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Staré rodie, znienou nevstu, rodnou ves i hory, od-

kládá huku, opasek, fujaru, ale posledního znaku své

lidské individuality nezbavuje se ani na rozkaz krá-

lovský: své valašky a svých vrko — bez nich nebyl

by lovkem, byl by pouhou ostihanou ovcí . .

.

Je na bíle dni, že pes veškeru vrnost pozorování

a veškerou realistiku líení básník základním názorem

svým je pece jen idealista a romantik. Pinášelo to

s sebou již jeho pojímání lidu jako jádra a nositele

národa, jeho nadšený a procítný demokratismus, který

prosté bytosti z chalup a les staví na roven šlechti-

cm a králm, ba v postavách tch spatuje vlastní

nositele a tlumoníky lidských idejí.

Na Sládkoviových venkovských osobách nic není

hrubého a neistého, i sebe všednjší výkony jejich jsou

sváten zjasnny, nikde rub a stín, nikde hrubé vášn
a ztravující náruživosti.

Dtvanský hrdina Sládkoviovy básn je pravý

selský gentleman svým ušlechtilým vystupováním, ne-

ohrožený obhájce slabých a utlaovaných, neznající

petváky a lži, i když mu jde o hrdlo, svobodn ohla-

šující své malé provinní, za nž pyká ztrátou všeho

životního štstí. Sám vyhledá krále, stojí ped ním pímo
jako jedle, voln s ním mluví ne jako pedbeznový

syn roboty, nýbrž jako muž a lovk — skoro bychom

ekli, jako konstituní svéprávný oban z polovice

XIX. století.

A práv tak i hlavní postava díví. Je v ní tolik

zjemnlého chování, tolik ušlechtilosti gesta, tolik no-

blessy citu, že — jak už pítel a ctitel Sladkoviv,

Jan Kalinák povdl — takovou Elenu, jak ji zde líí
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básník, nenajdeme nikde ve skutenosti, leda v básní-

kov nitru.

Co všecko pak Sládkovi vkládal do svého lidu,

jak ideáln o nm smýšlel, jaké nadje pipínal k bu-

doucnosti jeho, to v básni ukazuje hojný živel refle-

xivní.

Uvažuje o houževnaté konservativnosti prostého

lovka, s jakou háv i mluvu, práci i zábavu, zpv
i názor životní pejímá od svých praddv; o jeho bá-

jivé, dtské mysli, s jakou hledí na svou minulost

i pítomnost, a o jeho bezstarostnosti, s jakou pohlíží

na budoucnost. Prostý ten lovk ani zdání nemá o tom,

jaké poklady v duchu jeho dímají zaklety, co všecko

se tají v jeho hudb a tanci, v jeho ezb a kresb,

v jeho kroji a stroji, v jeho vtipu a síle, jaké bohaté

zrno píštích plod klíí v jeho nitru, ekajíc jen na

svtlo a teplo uvdomlého, svobodného, ušlechujícího

života.

Jak vidíme, jsou to tytéž sny o velké budoucnosti

lidové, totéž volání po velikosti mravní, obanské, du-

ševní a umlecké, jak je programov vyslovoval Lu-

devít Stúr a jak je s nadšením pijala celá jeho škola.

A protiva mezi tou vysnnou velkou budoucností

a skutenou, malou pítomností, — bezstarostnost a ne-

uvdomlost, v níž lid živoí den ze dne, ani tušení

nemaje o své pravé podstat a svém povolání, a vedle

toho daleko odUšný, lidu cizí, ideální svt hrstky vzd-

lanc, kteí za lid myslí, cítí, o jeho blaho se chvjí

a z marného úsilí svého i nezdar svých trpí Tantalova

muka — to je, co básníka plní hlubokou melancholií.

Za blízkou budoucnost uvdomlého života kulturního

dal by všecko kouzlo, kterého lid svými originálními
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osvtou nedotenými formami poskytuje básnickému

umní.

Vzdálenost a rozdíl obou tchto svt: svta lido-

vého, klidného, úzkého, sob staujícího, a svta demo-

kratických vzdlanc, neukojeného, boun reformujícího

a toužícího po ideálech — vzdálenost obou tchto oblastí

zeteln se ukázala v osudech nejzralejšího výtvoru

Sládkoviova. ,Dtvan' byl dopsán ješt r. 1848, a jak-

koli vrn vyslovoval náladu doby, dostalo se mu vy-

tištní až po pti letech, za hbitovního klidu nové re-

akce, r. 1853 v V. roníku Hurbanova almanahu ,Xitry'.

Od té doby báse stala se chloubou domácí produkce

a pochoutkou svta literárního — ale lidu, k nmuž
básník ,Dtvana' tak laskav se sklání, jehož nejorigi-

nálnjší typy zpodobil, za njž proslovil nejsmlejší

touhy a nadje, tomu lidu zpv o Dtvanovi zstal ne-

znám. Myšlenkový svt básníkv nebyl svtem prostých

tenáv.

A prostému tenái nebyla blízka ani Sládkoviova

forma. Dialogická ást ,Dtvana' sice je realistickou re-

produkcí zpsobu lidového, ale obmnná puškinská

strofa z ,Ongina', kterou ,Dtvan' je psán, oddalovala

jej od lidu jako útvar píliš literární, píliš,umlý.

Po té stránce Sládkoviovi záhy dostalo se nko-
hka šastnjších soupe, menšího sice fondu básnického,

ale bližších duši lidové.*

* Sebrané básn Sládkoviovy vyšly také v Kobrov Ná-
rodní bibliothece, sv. LI., v Praze 1878, se zevrubným životo-

pisem od pítele básníkova, Lud. Grossmanna. Nejvrnji posud
vystihl ráz poesie Sládkoviovy Janko Kalinák, Rozpomienky
na Ondreja Sládkovia, ,Sokor I, 1862, str. 399 a n.



XII.

Samo Chalupka.

První z nich byl Samuel anebo (jak sám se psá-

val) Samo Chalupka, známý také u nás balladista,

výborný znatel poesie prostonárodní a folklóru vbec,
a literární pítel a rádce Boženy Nmcové, za jehož

pispní napsala nejrázovitjší ze svých pohádek slo-

venských.

Samo Chalupka pocházel z rodiny literátorské. Na-

rodil se 1812 v Horní Lehot, v zapadlém lesnatém

kraji na zvolenském Pohroní, kde otec jeho Adam,
církevní spisovatel eskoslovenský, tyicet let byl ev.

faráem. Starší bratr Jan (1791— 1871), který tém
pl století spravoval ev. faru v báském mst Bezn,
psal všemi tymi v Horních Uhrách tehdy obvyklými

jazyky (eskoslovensky, latinsky, nmecky i maarsky)
a do literatury naší za dob pedbeznových platn za-

sáhl svými veselohrami a fraškami ze života malomst-
ského, asi na zpsob Stpánkv nebo Klicperv, jenže

ješt drastitji a primitivnji skládanými. Od r. 1830

vycházely v Levoi, Praze i Lipt. Sv. Mikuláši beze

jména spisovatelova, pedvádjíce veselou bídu starých

vesnických uitelv a lycejních studentv, a pedevším
veškeré vrstvy domácího malomstského šosáctva a šo-

sáctví. Chalupkovo ,Kocourkovo' z r. 1830 na p.
dávno ped Chocholouškem ukázalo smšný typ zpá-

tenického malichernictví, jehož vrný obraz vzbouil

i nejspodnjší vrstvy tenáské, tak že celý náklad knížky

byl chvatn rozebrán a zájem o spisovatele rychle se

rozšíil. Místodržící v Cechách, arcikníže Josef, esky
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nauil se z Chalupkova ,Kocourkova', a Kopitar do-

konce Kollárovi gratuloval, že máme eského Voltaira.

Tolik jen mimochodem o nejbližších píbuzných

Sama Chalupky.

Samo Chalupka uil se hlavn v Kežmarku, z jehož

lycea vyšel i Pavel Josef Šafaík a kde Chalupku vedl

známý Safaíkv pítel Jan Benedikti eený Blahoslav,

a potom v Prešpurku a ve Vídni. Do Prešpurka Cha-

lupka pišel už probuzen ,Slávy Dcerou' z r. 1824, a tam

r. 1828, jak již bylo povdno, s nkterými horlivci za-

ložil soukromou ,Literární jednotu', která jim za nejtužší

doby reakce Metternichovy nahrazovala, eho nepo-

dávala zmechanisovaná školS. Jakým duchem nesla se

tato ,Jednota', vidíme i ze sympathií jejích s ,Mladou

Polskou', tedy týž asi smr, jejž v echách od r, 1830

pstují Langer, Mácha, Sabina a jejich generace. Mladý

ev. theolog nic se nerozpakuje r. 1831 jako dobrovolník

spchati na bojišt povstalých Polákv, odkud po po-

slední porážce rann vrací se dom. R. 1834 Chalupka

byl už vysvcen, a od 1840 do smrti (1883) sedl na

své fae hornolehotské.

V prešpurských ,Plodech' 1836 Sama Chalupku (tehdy

Sam o sláva) spatujeme ješt ve školském vleku anti-

kisujících napodobenin, téhož Sama Chalupku, jehož nové

verše po desíti letech zaznly nejistším zvukem pro-

stonárodním a jehož popvky z r. 1848 staly se obecným
majetkem lidovým. ,Z Likavy ze zámku junák vaze
hladí, i Tatra už kopnie, i sa háj už mladí .^ Rozvíjaj

sa, háj, ty moja hospoda, zažiadala sa mi tá zlatá slo-

boda . . . Mocnje moje ruky ku skále prikutje, bystrje

moje nohy v železách obutje' ... — tak v ,Orle Tatran-

ském' r. 1846 Chalupka opvá populárního zbojnického
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(podle OBRA2U Z LET ŠEDESÁTÝCH XIX. STOLETÍ.

hrdinu Jánošíka z rozhraní vk XVII. a XVIII., který ve

vdomí Hdu byl jediným zástupcem jeho samobytnosti

a mstitelem jeho poroby na ,pánech'. To je již pímá
pedzvst r. 1848.

Postava Chalupkovy básn totiž je historický Juro

(^Jií) Jánošiak, popravený v Lipt. Sv. Mikuláši dne

13. bezna 1713 jako náelník loupežník, jenž bohatým

bral a chudým dával, nuzným nevstám posílal vno,

nemajetné školáky podporoval na studiích, stíhal neci-
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telné lichváe, karabáníky, dráby a mušketýry, vymá-

hající panskou robotu, takovým samozvaným zpsobem
konaje Hdovou spravedlnost. Lid za to Jánošíka ozáil

gloriolou muednickou, a rychle rostoucí mythus obo-

hatil postavu jeho jako njakého Ilju Muromce mnohými
hrdinskými rysy bojovníka za zájmy utlaovaných.

Samo Chalupka zjev Jánošíkv pojal ješt ší: jemu

lidový hrdina, pikovaný v podzemí temného zámeckého

vzení, je symbolem zotroeného lidu samého, je jeho

vtlená poroba nejen tlesná, nýbrž i duševní. Jaro, které

do žil vznného Jánošíka vleje novou sílu, tak že vy-

láme míže, povalí stráže a plápoly po horách ezni-

enými ohlásí lidu svému svobodu — to není nic jiného,

než rašící ,jaro národ', které r. 1848 slibovalo rozlámati

jim pouta ducha i tla a stvoiti na zemi ráj volnosti,

rovnosti a bratrství.

Báse o Jánošíkovi (,Jáno ší ko v a n á umka')adalší

písn Chalupkovy z té doby (jako na p. ,Syn vojny'

se známými verši: ,Neumriem na slame, umriem ja

na koni, ked s koa poletím, šabla mi zazvonil' ,Nad

Tatrou sa nebo kalí", ,Na Královej holi' a jiné)

r. 1848 šmahem znárodnly. Tajemství úspchu jejich

v nejširších vrstvách byly látky a motivy pímo z tchto

vrstev vzaté a jejich pojetí a proslovení. Také Chalupka

romantisoval a idealisoval, ale netvoil k tomu látek no-

vých: vrn bral z hotového lidového podání, umlecky
rekonstruoval jen to, co bylo v živém vdomí lidu,

v tradici staletími posvcené.

A populárnost Sama Chalupky vysvtluje i jeho

forma. Je to dokonalé napodobení prostonárodního

zpvu, slohové, slovné i rhytmické, jež na první poslech-

nutí se zalichocuje sluchu a nabízí se známým nápvm.
Samo Chalupka pronikl tajemství lidové písn.
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O tom svdí také jeho pozdjší ballady, které od

prvních let šedesátých pinášely asopisy a jež souborn

potom vyšly až v knížce Chalupkových verš r. 1868.

Je to, jako Erbenova ,Kytice', Chalupkova sbírka jedi-

ná, ale váží (jak ješt poznáme), práv jako ,Kytice',

za mnoho jiných. ^

XIII

Janko Krá.

Druhý básník, který rovnž ped rokem 1848 šel

cestou Chalupkovou, jest Janko- Král.

Byla to osobnost zajímavá. Narodil se roku 1822

v Lipt. Sv. Mikuláši, a hned r. 1840, jakmile pišel na

studia do Prešpurka, stal se milákem Stúrovým. Stúr

v Královi znamenal nevšední poetické nadání, lidový

názor, lehkou a bohatou lidovou e, a spatoval v nm
duši píštího vpravd slovanského básníka. Janko Král

r. 1843 v Pešti vstoupil do praxe právnické. Ale již r.

1846 ji opustil, a odešed do župy hontské, agitacemi

pipravoval mysli k oekávanému obratu politickému.

Od roku 1843 množí se Královy verše, nesoucí

pee zvláštní, záhadné, podivínské osobnosti svého

tvrce.

Jankovi Královi totiž záhy vzniklo podání, v nmž
dnes už tžko rozlišiti pravdu a báse. Vrstevníci

Jánka Krále vypravují o nm, jak hrav a snadno tvoil,

jakou ml znalost cizích i slovanských jazyk, jak neo-

byejnou pamtí se honosil (celého Shakespeara uml
1 Životopis Sama Chalupky viz v ,Sokole' II, 1863, str. 146

a n.; M[edvecký], Rozpomienky na Sama Chalupku, ,Slov. Po-

hlady' VII, 1887, str. 235 a n. zajímav jej charakterisují jako

lovka.
Literi^tura eská devatenáctého století IH/i. 24
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prý zpamti). Vypravují však také o jeho rozmarech a

choutkách, o jeho samotáství a cynismu. Ve spole-

nosti nikdy dlouho neobstál, uchyluje se na pole, do

hor a les, kde bu sám protrávil dni a noci, napájeje

obraznost píšernými zjevy pírodními, anebo s pasáky

sedaje pi noních ohních, naslouchaje jejich zkazkám

a navzájem sám jim vykládaje své demokratické, spo-

lenost lidskou od základu reformující zásady.

Vrstevníci Jánka Krále vypravují však o nm také,

kterak verŠe své, vesms výtvory chvilkové, sám nepo-

kládal za nic jiného než za pouhé improvisace, jichž ni-

kterak nemínil rozšiovati tiskem. Tím zpsobem za-

chovaly se veejnosti pouze zlomky všeho, co Král na-

psal, ty kusy totiž, které pátelé opsali nebo vyrvali ohni^

jemuž básník, nespokojen jsa se svými výtvory, verše

své obtoval šmahem. Takovým zpsobem zniil prý

obšírnou epickou báse o Jánošíkovi a adu jiných.

Nicmén povst Králova jako geniálního básníka,

i podle toho, co od nho almanahy a asopisy otisko-

valy rokem 1844 poínajíc, záhy rozšíila se nejen doma,

nýbrž zejména také na Morav.

Povst Jánka Krále jako básníka nevšedn nada-

ného zakládala se na dvou druzích poetických, které

výlun pstoval: na balladách a písních.

Shledáváme v nich týž rys, který Jánka Krále vy-

znaoval i v život: ahasverská tkavost a rozdvojenost,

neklid duše, nespokojenost se vnucovanými okolnostmi,

touha vyprostiti se z nich, a ponvadž toho úpln pro-

vésti nelze, hluboká melancholie. Silná osobnost bás-

níkova všude proniká.

V balladách svých, osnovaných na místním podání,

i
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Janko Král' se zálibou prodlévá pi chmurné, ponuré,

dsivé scenerii pírodní, která ducha k zemi stlauje,

hrzou plní a pece zase hypnoticky k sob vábí a

poutá. Kreslí-li vrch, pipadá mu jako erný pták, který

obrovskýma kídloma pokrývá kraj; kreslí-li pole, pi-

rovnává je k ernému smutenímu šátku, do nhož se

halí osielá vdova. Démonickým silám pírodním odpo-

vídá fatalismus vztah lidských. Vrstevníkm Jánka
Krále zalíbila se zejména ballada o ,Zverbovaném',
jakýsi samorostlý pendant ke známé básni Lenauov
,Die Werbung': v krm nabité zevlujícím lidem zní

vábná, opojná hudba; vyšoení verbíi taní a lákav
pipíjejí; furiantské popvky o volném, veselém život

vojenském, kde je svobody dost, požitku dost i penz
dost, kde není mozolné práce denní, škemrání ustara-

ných matek a protivné žárlivosti milenek, matou hlavy

jinochm — staí jediné zavdání, a hoch je rodin své

odlouen a ztracen navždy. Aforistická forma, úsený
dialog a zpvný, lehouký rhytmus Králových ballad je

vrná a šastná imitace skladeb prostonárodních.

Druhý druh, Jankem Králem se zálibou pstovaný,

jeho drobné písn lyrické, zní píbuznou tóninou. Je

to jako skek orla pikovaného ke skále: samý stesk

rozdvojené duše, revolta proti šosáckému klidu mšá-
ckého života, touha po vyproštní lidových zástup ze

svírajících pout obanského, lidského, myšlenkového po-

druží. A také zde rozpor mezi vysokými touhami bás-

níkovými a malými prostedky nízké, všední skutenosti

vyznívá melancholickou resignací, jež básníka z rodného

domu, z lokt matiných, od neporozumní nehybného

davu zahání do pírodní samoty, která jediné mu roz-

umí. Teprve rozpoutaný život po beznu 1848 písním

34*
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Jánka Krále vtiskuje jiný ráz: jsou to již bojovné mani-

festy nejen k vlastnímu lidu, ale ke všem národm
evropským za volnost a bratrství lovenstva, za obrození

od samých základ, za uskutenní království božího

na zemi. Básníka zde pohání již jakýsi chiliastický zápal,

jako první hlasatele husitství v XV. století; slovo jeho

utápí se v mystickém, nám dnes už tém nesrozumi-

telném blouznní.

Královo tsné pilnutí k duchu asu, k ideálm

z r. 1848, a jeho zpvná forma, vrn odkojená písní li-

dovou — to byly píiny, pro které stal se oblíbencem

svých vr.stevník. Jim na jeho poesii tolik nevadilo, co

dnes pi ní pociujeme jako umlecký nedostatek a co

zajisté dobe cítil i nespokojený básník sám: její ne-

propracovanost, nehotovost, chvilkovost. Verše Jánka

Krále jsou samé improvisace a improvisacemi z-
staly. Okolnosti a osobní povaha básníkova nedopály

mu, aby dorostl na našeho Bérangera, nebo Burnse,

nebo Kolcova, k emuž ml nepopiratelné nadání. ^

XIV.

Jan Botto.

Nebudeme zde uvádti všech dalších básník ,Mla-

dého Slovenska' z období revoluního, jichž je dlouhá

ada. Zastavíme se jen ješt pi jednom, který vedle

Sama Chalupky a Jánka Krále bývá jmenován jako tetí

typický zástupce školy, tvoící v duchu lidovém. Je to

Jan Botto.

1 ,Verše Jánka Krála' vydal jsem souborn v Tur. Sv.

Martin 1893; tam viz i literaturu pedmtu.
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(PODLK OBRAZU Z LKT SEDMDK^iÁTÝCH XIX. STOLETÍ.)

Byl z uvedené trojice nejmladší: narodil se r. 1829

ve Skalníku v žup gemerské. Národn probudil se na

školách levoských, kam prešpurští žáci Stúrovi penesli

také jeho nauku. Z Levoe Botto r. 1848 odešel do

Pešti na inženýrství, a zamstnání tomu oddal se potom

úpln. Žil vtšinou v Báské Bystici, kde r. 1881 také

zemel.

Levoská odnož školy Stúrovy zakládala si zejména

na horlivém sbírání a pilném studiu poesie prostoná-
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rodní. Psané ,Zábavníky' tehdejšího studentstva v Le-

voi z r. 1846—7 obsahují hojn látky, z níž potom

Francisci pod jménem Rimavského a Pavel Dobšinský

vydali své sbírky slovenských lidových pohádek a písní.

Studovali také zpvy eské, polské, srbské a ruské,

práv jako Prešpurští, a pokoušeli se samostatn tvoiti

v duchu i formou jejich. Tak i Jan Botto.

Zajímavý pohled do duše básníkovy otvírají nám

verše Bottovy z r. 1847, v konenou sbírku jeho nepojaté,

kde zamítá u mladé generace žalostní nad ztracenou

minulostí, passivní stesk nad malou pítomností, a kde

volá po nové písni, která by burcovala k novému inu.

O tuto novou píse Botto sám se pokusil již r. 1847

smrem nkolikerým. Ale ku podivu — jakkoli volí

motivy energické, bezdky vše vyznívá opt vrozenou

melancholií slovenského lovka.
Taková je na p. báse o buditeli, který píliš

záhy se objevil mezi svými, a nepochopen, pedasn
odchází.

Takovéjsou,Piesne voj anské', složené na zpsob

dumek maloruských, kde básník se kochá nikoli v po-

myslech rázného inu, jejž chtl oslavovati, nýbrž v ele-

gickém líení rozmetaných kostí na poli váleném a v náku
osielých rodin, jež zbyly po padlých zápasnících za

svobodu.

A taková je,Piese Jánošíkova', z níž pozdji

vyrostla nejtypitjší a nejobšírnjší báse Bottova,
,J

á-

nošíkova smr, jakýsi lyricko-epický rozmach k ideál-

nímu eposu o tomto lidovém zbojníkovi, bijci ,pánv',

mstiteli i dobrodinci utlaeného lidu, junáku svobody —
práv tak pojatém, jak jej podle prostonárodního podání

tém souasn zrealisovali Samo Chalupka a Janko Král.
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Devt zpv této básn Bottovy (cele otištné až

v ,Lip' 1862) pedvádí však vlastn již jen katastrofu,

konec života Jánošíkova, jeho zajetí, odsouzení a smrt.

Osielá, zdecimovaná družina Jánošíkova sedí na

horách kolem ohn a žalostí nad zajatým vdcem, jejž

smeka dráb jala pes hrdinskou jeho obranu a uvz-

nila v žalái, kde naposled spatí svou milenku a kde

eká na poslední svj den. Katovi holomci jej zburcují

a ernou káru odsouzencovu zástupy mlícího lidu prová-

zejí za msto k šibenici. Na pahorku Jánošík ješt jednou

se rozhlédne po kraji i lidu, zamyslí se nad svou mla-

dostí a nehotovým dílem životním, a se stoickým klidem

vydechne (jak básník praví) ,na oltái volnosti'. Císaský

posel s pardonem dochází pozd, a lid Jánošíka oslavuje

jako muedníka.

Bottv Jánošík nevystupuje v básni již jako nepe-

možitelný Ilja Muromec, nýbrž jako rozjímající, filoso-

fující Hamlet. Vzpomínky na minulost, kdy býval po-

strachem branné moci celých žup, pedvádí jen proto,

aby odvodnil, že umírá bez viny: loupil, aby mstil

kivdu a vyrovnával sociální nerovnost, hlavu svou ztrácí

jako pedasnou obt za vymáhanou, ale nevybojovanou

svobodu lidovou.

Nedostatek rysv energických básník nahrazuje jinak:

bohatým líením pírody a kraje, širokou reflexí o pas-

sivní povaze neuvdomlých zástupv a šastnou imitací

originálních zpv zbojnických.
,

Pro pomr ,Mladého Slovenska' k souasné poesii

v echách pak je zajímavé, že v rozjímáních Jánošíkových

a v líení pírody, ba skoro bychom ekli v celém po-

jetí a zpracování látky lze znamenati patrný vliv Má-

chova ,Máje', který (jak je patrno už z ,Hronky') byl
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Z nejmilejších knih školy Stúrovy prese své t. . ,zá-

padnictví', jinak zamítané. Práv Máchou škola tato

souvisí s naší poesií moderní.

Hlavní plod Bottv také v echách byl správn po-

chopen. Dobe o nm r. 1880 povdl Ferdinand Schulz: *

,Ve Slovensku svobodnjším Botto byl by z Jánošíka

udlal báse epickou; ve Slovensku utlaeném a za-

smušilém vylíil »junáka svobody* také jen hynoucího

a pochmurného', napsal o nm elegii.

Tyto skladby Botto r. 1849 a 1850 doplnil ješt a-

dou ballad a dumek, zpravidla s podkladem symbolickým,

kolísajícím mezi obrozenou nadjí a pessimismem mar-

ného úsilí. Krom ballady o Žluté lilii (,Zltá Talia)',

motiv známý také z Erbenovy ,Kytice', podklad takový

u Botta nalézáme všude.

Nad ekou Rimavou na p. spatujeme zbytky rum
Maginhradu, jedné z nkdejších pevností Jiskrových.

Básník užil místní povsti o sboru nkdejších starých

bojovník, kteí jednou za rok se zjevují v tajných sí-

ních a pijí z kalicha krev, jíž však do dna vypiti nemže
žádný. Zajisté symbol utrpení, jemuž není konce.

Podobná je Bottova ballada o uarované stolice,

dlané od Lucie do Štdrého veera, a o smlém mlá-

denci, který neví eem o kouzlech, usedne na sto-

liku a je ztracen: údy mu ochrnou, usláblý chadne

bez hnutí, nemoha ani žíti ani umíti docela. V osudu

Janíkov básník zajisté spatoval osud svého lidu.

V ballad o Zlaté pann (,P o v e s bez k o n c a')

Bottovi zbývá již jen útcha: Ex oriente lux — spoléhá

na slovanský Východ, odkud mysticky doufá v obrození.

1 V ,Nár. Listech' 25. ervna 1880.



ŽIVOT KAJ.INÁKV. 489

A v elegiích o íši Velkomoravské (/Aialby Sva-

tobojove') Botto, po zklamaných nadjích let 1848—9,

jedinou spásu vidí v tuhé solidárnosti kmen slovan-

ských. '^

XV.

Jan Kalinák.

Bylo by zajímavé pohlédnouti také na souasnou

novellistiku slovenskou. Všimneme si však pouze

jednoho repraesentanta jejího, který jednak výrazn tlu-

moil ideály vku, jednak stvoil nový realistický genre,

v nmž zavírá se podstatná ást naší literatury moderní.

Míníme Jana Kalináka, r. 1822 narozeného v Horním

Záturí.

Z Levoe, kde studoval, Kalinák pešel do Preš-

purka a tam velmi úzce pilnul k Ludevítu Stúrovi.

Rozhodl se také pro dráhu uitelskou a njaký as
zastupoval i prof. Schrora, známého aesthetika a nkdej-

šího uitele Šafaíkova. R. 1843 odešel vzdlání své

doplnit do Halle, a od r. 1846 dvanácte let psobil

v Mode, v prešpurském kraji, jako uitel filosofických

roník tamjšího mstského gymnasia evangelického

a jako jeho rektor. R. 1858 stal se editelem státního

ev. gymnasia v Tšín, které ídil v samostatném, dobrém

duchu, byl však již po jedenáctileté služb pedasn
dán na odpoinek a pešel do Tur. Sv. Martina, kde

r. 1870 založil nového belletristického ,Orla', velmi po-

ctiv se piiujícího o zdravou vzájemnost eskoslo-

venskou. Tam po roce zemel. Kdo, cestuje Slovenskem,

zastavil se na turansko-sv.-martinském hbitov, kde

2 Bottovy sebrané ,Spevy' vyšly v I. svazku ,Knihovny esko-
slovenské' v Praze 1880.



Jan Kalinák.
ÍPODLE OBRAZU Z LET PADESÁTÝCH XIX. STOLETÍ.)

je pochováno tolik len této generace buditelské a

odkud je tak pvabný rozhled až k rodišti Kollárovu,

zajisté si všiml prostého mramorového jehlanu nad rovem

Kalinákovým, kde se tou dojemná slova: ,Hranica

života, ale nie lásky.'

Kalinák, podstatou lovk ist lidový, záhy se

zabral do poesie prostonárodní. Vedle písn eskoslo-
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venské vábily jej zejména polské krakowiaky a dumky
maloruské. V pilnutí svém k lidové poesii však vždycky

zachovával stízlivou míru kritickou. Kalinák to byl,

jenž k tisku upravil knihu Ludevíta Štúra ,0 národních

písních a povstech plemen slovanských', vydanou r. 1853

nákladem Matice eské; on to byl, jenž se Štúrem

míval dlouhé zásadní disputy, ukazuje v nich, kterak

romantik Stúr lidovou poesii slovanskou myln pojímal

již jako hotové umní, k nmuž sluší se toliko blížiti

a je dostihovati, nikoli pekonávati, a dokazuje proti

Stúrovi, že není všecko slovanské, co je lidové, ponvadž
také jiní národové mají lidovou poesii, kdežto ,prostoná-

rodní píse a pohádka sice charakterisuje názor svta,

zpsob myšlení, cit, letoru . . . národa a vždy má býti

základem umní, nicmén pes to sama sebou ješt

umním není'^ . . .

Nuže tento reální myslitel Janko Kalinák tsn
ped rokem 1848 také veršoval. A v tehdejších básních

)eho nalézáme tolik romantiky, jako u málokterého

z jeho vrstevník. Cí to byl vliv, vycítíme hned po n-
kolika verších básn ,Moja mlados z r. 1847, kde

Kalinák sama sebe charakterisuje takovýmto výtem
hyperbolických pirovnání: ,Zvadla mlados tvoja jará,

opadou kvt tvojho žitia, jak zmiznutá noci para, jak

zahasló hromobitia, jak sen dávno zabudnutý, jak my-

šlienka umretjeho, jak bozk slnca skále daný, jak zvuk

mora stíchnutjeho, jak lad v lete nasadnutý, ako plame
zhasínaný, jak cit mládca zabitjeho' . . . Kdo nepozná

v tom ohlas Máchova ,Máje' o mladosti zapadlé jako

zborcené harfy tón, umelé hvzdy svit, zašlé bludice

pou, mrtvé milenky cit?

1 Rozpomienky na Ondreja Sládkovia, ,Sokol' I, 1862,

str. 399.



492 CIZÍ VLIVY. VLIV ŠTRV.

A nemenší byl i vliv Heinev a PetSfiv na Ka-

linákovy písn milostné, kde básník své vyvolené iní

titanské sliby: že ze svých vzdych nadlá si šíp, jimiž

sestílí hvzdy s oblohy, a vnec z nich uvitý vtlaí

na elo své nevst, až nebe zbledne od jich záe; že

ze svých žalv udlá si ebík, po nm vyšplhá se

k slunci, stvoí z nho své milence svatební šaty, ja-

kých nevidl svt; že na kouzelném voze ranní zory,

vyzdobeném perlami rosnými, nevstu odnese k širému

moi, zmrská hladinu jeho prutem ze svých slz, až se

rozestoupí ve skvostné paláce, v nichž nevstu básní-

kovu oslaví sbory andlv ...

Ale tentýž zanícenec s týmž zápalem tém sou-

asn dovedl vylíiti pravý opak svého citového svta.

V zajímavé novelle ,Mládenec slovenský' (v ,Orle

Tatranském' 1847) z blouznivého egoisty stal se blouz-

nivý altruista, hlásající ideály Stúrovy: stídmost, bez-

ženství, neohroženost, úplné potlaení zájmv osobních

a naprosté obtování se národnímu celku. Do tohoto

obrazu, anachronisticky položeného do století IX., Ka-

linák spolkem t. . ,Bratí slovenských' vložil vlastn

písné zásady prešpurských odchovanc Stúrových. .Ne-

estné jest' — teme tam mezi jiným v ei jednoho

vdce jejich — ,národu padlému zapomínati, že je ješt

nco jiného nad všední život: v ustaviné promn rodí

se nové síly ... a utlaený asto vystupuje z hranic

omezeného života.' A k mladíkovi, jenž stj co stj

chce býti pijat do Bratrstva, promlouvá: ,Všechen as
života tvého podoben budiž hradu, hrdému na svou

slávu, hájícímu svobodu, nevinu, ale nikdy necítícímu,

co je láska a štstí . . . Pro každého z nás umíti musí

celý svt, my odmítáme každé hnutí srdce, hnutí lásky
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je nám híchem, hru naše jest ocelovým pancéem
proti vnadám ženským, žádného z nás poutati nesmí

ani matka, ani otec, ani cho, ani milenka, aby každým

okamžikem byl hotov za úkoly naše položiti hlavu a

umíti.'

To je zajisté charakteristické pro náladu ped sa-

mým rokem 1848. A charakteristická je také touha po

obanské svobod, která vyznívá z jiné novelly Kalin-

ákovy z r. 1848, látkou z oblastí srbskotureckých, na-

zvané ,Serbianka'.

Než o tyto skladby a adu jiných, už od r. 1842

esky a od r. 1845 slovensky otiskovaných, nám zde

ani tak nejde. Kalinák po letech vyznává sám, že

v nich celou duší podléhal polským ,Kozáckým pov-
stem' Michala Czajkowského, který v letech tyicátých

svým jKirdžalim', ,Wernyhovou' atd. elektrisoval mladé

tenáe na Slovensku jako v Cechách. Napodoboval silné

vášn a kamennou neitelnost obrovských postav sta-

rých kozáckých ataman (Kunického, Chmelnického,

Sahajdaného); napodoboval kozakou touhu po nespou-

taném život vojenském a po dobrodružných výbojích;

napodoboval Czajkovského pírodní lyrismus, který u nho
splývá s duší lidskou a všecko produševuje a symbo-

lisuje: step, eku, vichr i oblohu. Tím Kalinák jen plul

obecným proudem.

Originální cestou dal se až tehdy, když se po-

hroužil do rodinných tradic a vzpomínek vlastního dét-

ství, svého rodného kraje a prostedí.

V Uhrách do r. 1848 byla trojí vrstva obyvatel-

stva: robotící, platící lid, ,misera contribuens plebs',

bez práv obanských a spoleenských; páni ili vysoká
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rodová šlechta svtská i církevní, vévodící v zemi; a

etná tída zemanská, šlechta nižší ili drobná, která

si zachovala pomrn dosti málo blahobytu vezdejšího

na svých statecích v kraji mezi lidem, ale za to ne-

smírn mnoho stavovské pýchy a vdomí, že spolu

s vyšší Šlechtou je jediným politickým repraesentantem

zem, jediným možným materiálem úednickým a dstoj-

nickým, samovládcem v ízení msteek, ev. církví a

vesnic, kde byla usedlá. Toto vdomí stavovské bylo

píinou, že zeman v Horních Uhrách, prostý zemdlec
a tudíž lovk krví, eí i veškerou bytostí svou prosto-

národní Slovan, národn málokdy se piznával k intelli-

genci lidové, tedy slovenské, nýbrž zpravidla se prohlašoval

za ,Uhra', teba po madarsku neuml promluviti ani slova.

Do vzpomínek na tuto originální vrstvu zemanskou,

usedlou také v rodné ddin Kalinákov a po celé

dolní oblasti župy turanské až ke Vrútkám, ponoil se

náš novellista a jal se portrétovati urozené sedláky a

malé statkáe, kteí se titulovali ,spectabilis' a ,perillustris'

a žárliv stehli svých starodávných ,harmáles' neboli

erb, zarámovaných na význaných místech svých svt-

nic; kteí do své jadrné lidové slovenštiny pletli sta

komických frasí t. . kuchyské nebo kanceláské bar-

barské latiny, v Uhrách, jak povdomo, do roku- 1848

panujícího jazyka správy veejné ili diplomatického;

kteí nekonenými rabulistickými hádkami a spory pro-

dlužovali své župní kongregace a snmíky, a na krev

se peli a sváili o župních volbách samosprávného

úednictva ili tak eených ,reŠtauracích'; kteí nesmírn

udatn a chvástav mluvili, nesmírn udatn po celé

týdny a msíce kortešovali a pi cikánské muzice dnem

i nocí pili, nesmírn udatn na vyzvání palatinovo svo-
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lávali se do zbran, ineli šavlí a chystali brannou ho-

tovost; a kteí také posléze nesmírn udatn po první

opravdové rán — z bitvy utíkali . . .

Otec Kalinákv, prostý ev. kazatel, starosvtský

latiná a pilný historický tená, byl s polovicí župy

ve svazku píbuzenském; a matka Kalinákova, pvodem
ze starozemanské rodiny, byla horlivá ctitelka zeman-

ských výsad a práv, neomylná interpretka všech znak
svého rozvtveného píbuzenstva, vtlený advokát a

vedle toho živý sklad rodinného podáni, lidových po-

hádek a písní, nábožných zpvv a modliteb.

Toto prostedí Kalinák uvedl do svých nejlepších

pokus novellistických, z nichž roku 1848 náleží povídka

,Svátý Duch' (v ,Orle Tatranském' uveejnná) zdoby
povstání Rákóciova, kde starou i mladou vrstvu ze-

manskou, jejich hlunou kongregaci v Lipt. sv. Mikuláši,

bujné svatební veselí v ddince Sv. Duchu, kiklavý

tábor Rákóciových insurgentv u Ziliny a tragikomický

útk zemanských hrdin z bitvy u Trnavy Kalinák

vylíil barvami tak životními a teplými a s humorem tak

neodolatelným, že autora sluší pokládati za tvrce nového

typu v literatue naší, typu podobného, jak jej Poláci

Rzewuski a Chodžko vytvoili z postav drobné šlechty

polské nebo litevské, jejichž práce do eštiny už v le-

tech tyicátých ukázkami pevádl Karel Vladislav Zap.

,Svatý Duch' byl Kalinákv slibný poátek na této

dráze. Nevytrval na ní výlun; romantika Czajkow-

ského reagovala v nm i pozdji potom, odvádjíc jej

na pole talentu jeho vzdálenjší a také mén pvodní.

Nicmén ješt nkolikrát k živlu tomuto se vrátil, a ze-

jména r. 1860 ve své ,Reštavrácii' (obnov zeman-

ských voleb) napsal dílo, jemuž co do originálnosti
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látky, názoru a formy lze u nás po bok postaviti je-

diné snad Boženy Nmcové .Babiku', Na svém míst

o skladb promluvíme zevrubnji.

Za doby reakce nalézáme Kalinákovy novelly

i v sloupcích Mikovcova ,Lumíra'. Byl tedy znám i v Ce-

chách. A z Cech vyšlo i ocenní Kalinákovy pravé

podstaty. V. Houdek Kalináka správn charakterisoval

jako ,malíe slovenských zeman.' ^ Jako Kalinák —
praví tam eský posuzovatel mezi jiným — není básní-

kem slovenské minulosti, jímž býti chtl, tak není b.ís-

níkem slovenských dolin a les, jímž býti nechtl' . . .

Za to ,v jedné form vypravování jest originálním:

v dialogu zemanv. Tam jest on svým pvodním a

dosud nenápodobeným a nedostiženým. Kalinák je

slovenským Tylem a Chocholouškem zárove . . . On
chtl vypsati minulost Slovenska . . . Úkol tento ovšem

nezdail se mu . . . Ale v em pi popisování této mi-

nulosti, . . . obzvlášt nedaleké, nad Chocholouška i Tyla

vynikl, to jest vylíení (zemanské) spolenosti sloven-

ské za tch dob . . . Vypsav (tuto) spolenost trefn,

ano mistrn, vykonal už tím dílo, hodné práce celého

života lidského'. ^

XVI.

Literatura slovenská za povstání r. 1848— 1849.

Literatura na Slovensku pipravovala obrat r. 1848.

Když pak obrat politický neoekávan nastal, ob-

jevil se týž úkaz jako v Cechách: ze spisovatel, z knží,

1 ,Malí slovenských zemanv', v olomoucké ,Koled' IV,

1879, str. 310 a n.

2 Roztomile lii prostedí svého tvoení Kalinák sám ve

své autobiografii z r. 1856, ,Lipa' II, 1862, str. 99 a n. Sebraná

belletrie jeho vyšla v Ture. Sv. Martin r. 1871 a n.
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uitelv, úedník, právník, lékav atd. obratem ruky

stali se politikové a postavili se v elo veejné or-

ganisace národní.

Nebylo tém spisovatele školy Štúrovy, aby se nebyl

úastnil vdí práce politické, a ježto boulivým vý-

vojem vcí nezávislá publicistika slovanská v Uhrách

stala se nemožnou, aby živým slovem a pozdji i skut-

kem nebyl ruce pikládal k dílu.

Neuvádjíce jednotlivých veejných manifestací, kte-

rými na všech stranách Slovenska od druhé polovice

bezna 1848 rozliní spisovatelé burcovali lid a propj-

ovali se za jeho mluví, ukazujeme jen na valnou

schzi veškeré tém inteliigence slovenské a tisíc

z vrstev lidových, která, na zpsob pražské beznové
petice v Lázních svatováclav^ských, dne 10. kvtna 1848

v Lipt. Sv. Mikuláši oznámila panovníkovi, uherskému

snmu, palatinovi, ministerstvu i všem pátelm lidskosti

a národnosti (jak sama praví) ,Zádosti slovenského
národa'. Petice volá všecky národy v Uhrách k rovnosti

a bratrstvu. Vedle obecného snmu všech zbratených

národ koruny uherské žádá zvláštní snmy krajské,

aby menšina nesloužila vtšin a vtšina menšin; žádá

mateskou e ve veejném rokování; národní školství

od školy obecné po universitu; slovenské vdce a velení

pro hornouherskou národní gardu; volitelnost do snmu
pro každého dvacetiletého zachovalého obana; úplnou

svobodu tisku, vydávání asopis, zakládání tiskáren,

shromažování a spolování; vrácení pozemk selskému

lidu; a posléze rovnoprávnost pro haliské Poláky.

Nadšení a nadje byly veliké. Dokonce i domácí

zemanstvo tehdy se pidalo k liptovským požadavkm.
Literatura eská devatenáctého století. III/i. ok
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Ale záhy se dostavilo zklamání. Ministersvo uherské

odpovdlo náhlým soudem pro severní župy a msta,

prohlásivši manifestanty za buie, zrádce a rušitele

celistvosti zem. Podobn dlo se i požadavkm charvát-

ským, srbským a rumunským.

Další vývoj událostí je znám. Byla vyhlášena kon-

stituní svoboda, ale mla platnost jen pro politického

repraesentanta zem, národ maarský; byla vyhlášena

volnost jazyka, ale mla se týkati toliko diplomatické

a úední ei madarské. Proti revoluci maarské, jež

od Vídn vymáhala úplnou nezávislost koruny uherské,

vzniklo povstání charvátské, srbské, rumunské a posléze

i slovenské, jimž na as, pokud odpor maarský na

konec carskou brannou pomocí u Világoše nebyl zlo-

men, dostalo se i podpory vojska rakouského.

Stúr, Hurban a Hodža zídili ,Slovenskou národní

radu', organisovali ety slovenských dobrovolník, v je-

jichž adách bojovali i Cechové Bloudek, Zach a Fric,

agitovali v Cechách, na Morav i v Charvátsku, úastnili

se Slovanského sjezdu v Praze, vydávali plakáty, ma-

nifesty a brošury, promnili redakce list slovenských,

jež v ervnu 1848 vesms pestaly vycházeti, v pohyb-

livý válený tábor. Této chvilkové agitaní publicistiky

revoluní je celá malá literatura. Nad prmrnou úrove

vyniká z ní zejména Hodžova obsažná, dmysln a

vcn psaná nmecká brošura ,Der Slowak, Beitráge

zur Beleuchtung der slav^ischen Frage in Ungarn', v Praze

vydaná na pouení široké veejnosti v záí 1848.

Ale promluvila i píležitostná p o 1 i t i c k á lyrika.

Samo Chalupka vedle starších, rychle znárodnlých

zpv svých ozval se novými popvky vojenskými;
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Janko Král, Kalinák, Hurban, Kuzmány, Rimavský-

Francisci, Pauliny a jiní pedstihovali se asovými verši

agitaními nebo obrannými. Z té záplavy ovšem málo

co zbylo literatue. Trvalý význam zstal jen nkolika

básním, jako na p. písni Karla Kuzmányho i v echách
známé: ,Kto za pravdu hoí v svátej obti, kto za ludstva

právo život posvatí, koho dar nezvedie, hrozba neskloní

— tomu moja piese slávou zazvoní!'

Než ani strana maarská nelenila. Také ona užívala

jazyka eskoslovenského, a manifesty i letáky pesvd-
ovala lid, že stoupenci Stúrovi jsou zrádcové vlasti,

kteí ji chtí uvrhnouti v pedešlé otroctví anebo roz-

trhati v národnostní zlomky; že jednotná uherská zem
neobstojí bez jednotné ,uherské' ei pro potebu ve-

ejnou a státní, která ostatním jazykm v soukromé a

domácí jejich praxi nikterak není na úkor, jinak prý

by (jak na píklad vykládá bývalý národovec Štpán
Launer v brošue ,Našim milým Slovákm' z r. 1848)

nastal takový babylonský ,zmatek, jako kdybyste do

jedné izby ovce, kaice, morky, krávy atd. sehnali a

kdyby každé svým hlasem skeati poalo'; že jediným

otcem svobody je Kossuth, atd. Ba vznikly (a záhy

ovšem i zanikly) i ti vládní listy eskoslovenské: ,Slo-

vácké Noviny' v Prešpurku, ,Vudce z Trnavy' a pešský

,Priatel ludu'.

Kterak za takových okolností bylo postaráno o osobní

svobodu literát slovenských, je na bíledni. Nejen ti,

kteí stáli v ele protirevoluního hnutí národnostního,

nýbrž i takoví, kteí je provázeli pouhou tichou sym-

pathií, prošli tžkými zkouškami utrpení.

Vdcové Štúr, Hurban a Hodža v íjnu 1848 mani-

35*
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festem diktátora Kossutha byli vymazáni z ady obanv
uherských a na hlavu každého z nich vypsána padesáti-

zlatová odmna. Jánka Krále, jenž v kvtnu 1848 lidu

vykládal nové konstituní zákony a práva, garda v pou-

tech odvlekla do Pešti, kde ho ped šibenicí zachránil

pouze rázný list bána Jelaice k uherskému ministerstvu,

jenž dával tento lapidární slib: ,Jsa v ele šedesátitisíc

muž na pochodu k Pešti, zaruuji se svým estným
slovem vysokému ministerstvu, že, bude-li mladý básník

a národovec slovenský Janko Kráf utracen, každého Ma-

ara, který mi na pochodu padne do rukou, na nej-

bližším strom dám obsiti'. Šibenici rovnž v posled-

ním okamžiku unikli mladí spisovatelé, právníci Štpán
Marko Daxner a Jan Francisci-Rimavský, pozdji ve veej-

ném život proslulí, — k smrti odsouzení proto, ponvadž
slovenské gardy nechtli piaditi k vojsku maarskému.
Tolikéž šibenici jen irou náhodou ped samým již vý-

konem ušel tichý, skromný Ondej Sládkovi, jenž ml
býti utracen pouze pro své národní smýšlení, hlásané

ve smyslu všeobecné svobody konstituní v otištných

verších. Mezi šibenicí a honvédskou službou ml na vy-

branou Vilém Pauliny, roku 1848 kremnický professor;

rovnž tak kandidát theologie Pavel Dobšinský; jinými

útrapami v žaláích i mimo n prošli lenové redakce

bývalých asopis Stúrových, dále professor Daniel Li-

chard, protože vydával hospodáský list slovenský, Jo-

náš Záborský, Karel Kuzmány, populární Kašpar Fejérpa-

taky, vydavatel lidových kalendáv, a jiní a jiní. O osudu

mnohých neliterát z tehdejší intelligence národní ani

nemluvíme.

Pomrná bezpenost osobní píslušníkm ,Mladého
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Slovenska' nastala až po ukoneném povstání. Vraceli

se zase ku práci slovesné.

Jenže po pestálých strastech jednch nastávaly sví-

zele nové. Madarský republikánský parlament v Sege-

dín v ervenci r. 1849 zákonem vyhlásil rovné právo

všech národností v Uhrách, ale brzká kapitulace u Vi-

lágoše provedení zákona zmaila. Kromížská oktrojo-

vaná ústava z bezna téhož roku pak, rovnž zaruujíc

rovné právo všem národm, v Uhrách pro trvalý stav

obležení také vlastn nikdy nevstoupila v platnost, a

koncem 1851, jak víme, i formáln byla odvolána. Lite-

rární snahy na Slovensku tím zpsobem, stejn jako

v Cechách a na Morav, octly se pod optným tlakem

reakním, horším a soustavnjším než byl ped bez-

nem r. 1848.

Tlak ten stejn tížil nenmecké poražené povstalce

v Uhrách jako nenmecké vítzné odprce jejich.

A obecné uvolnní i tam nastalo teprve poátkem let

Šedesátých.

\\



HLAVA JEDENÁCTÁ.

ESKÉ HNUTÍ REVOLUNÍ R. 1848—9
A JEHO VLIV NA. SOUASNOU LITE-

RATURU NAŠI.

Napsal Zdenek V. Tobolka.

I.

Ráz eského hnutí revoluního. ^

Na poátku bezna r. 1848 zachváceny byly zem
eské mohutným hnutím revoluním. Myšlenkov na

n pipraveny byly již ped beznem r. 1848, v beznu
roku 1848 mohly se mu vrhnouti pln v náru pod

dojmem událostí ve Francii, revoluního hnutí v N-
mecku a o málo staršího hnutí italského. Pedbeznové
Rakousko v beznu r. 1848 se ítilo a národm rakou-

ským zastkvla se tehdy hvzda politické svobody.

Revoluní hnutí eské vzniká záhy po zprávách

o revoluním hnutí ve Francii a v Nmecku. Jako tato

hnutí, tak i ona naplují hesla stejná: hesla rovnosti,

volnosti a bratrství. Ale pes to eské hnutí revoluní

má i svj zvláštní ráz. Více podobá se soudobému
1 Myšlenkovou podstatu eského hnuti revoluního u nás

poprvé snažil se vystihnouti T. G. Masaryk v knize ,Karel

Havlíek. Snahy a tužby politického probuzeni'. V Praze 1896.

Kniha prvá. — Druhé vydání r. 1904.
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hnutí v Nmecku, mén souasnému hnutí ve Francii.

Jako nmecké hnutí r. 1848 spíše v podstat se bh'ží

velké revoluci francouzské, tak i eské hnutí revoluní

r. 1848 rázem svým více se pibližuje velké revoluci

francouzské.

eské hnutí revoluní je hnutí politické, liberální.

Jako velká revoluce francouzská, tak i ono namíeno je

proti absolutismu. Vyhladit úpln absolutismus i feuda-

lismus, zrušit výsady stav, to jest jeho touha, vyplý-

vající ze zásad svobody a rovnosti. eské hnutí revo-

luní pejímá formulaci základ všeobecné, lidské

dstojnosti, stojí na pirozeném právu lovka a spje

k uskuteování tchto požadavk. eské hnutí revo-

luní domáhá se pro ,tídu stední a sedlskou', tehdy

celkem u nás politicky bezprávní, práv politických.

eský národ, v tom úzkém, buržoasním pojímání tehdejší

doby, volá po konstituním parlamentarismu, chce sám

hájiti si své svobody (národní garda), chce se sám sou-

diti, chce revidovati státní hospodáství, touží po ve-

ejnosti, které se tajemnstkáský absolutismus tolik

obával.

Jako velká revoluce francouzská, tak i eské hnutí

revoluní r. 1848 je v podstat a dsledcích hnutí re-

publikánské: uznává jen zásadu suverenity lidu, jemu

veškerá moc ve stát pochází jen z lidu. A jako na po-

átku velká revoluce francouzská nebyla protimonar-

chická, pes své zásady o suverenit národa, tak za celou

dobu trvání revoluního hnutí eského neozývá se volání

po odstranní monarchie ani od politik nejradikálnj-

ších. Velká revoluce francouzská pozdji prohlásila se pro

zrušení monarchie, když král francouzský, pedstavitel

absolutismu ve Francii, svým neobratným jednáním
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popudil proti sob veejné mínní; v zemích eských

za hnutí revoluního od nikoho nevolalo se po odstra-

nní monarchie, a to proto, že pedstavitelem absolu-

tismu rakouského nebyl nemocný monarcha, nýbrž

státní kanclé, Metternich, proti nmuž hnutí bylo nej-

prve iiamíeno. Dvr rakouský nedostal se také za

revoluního hnutí do koníiiktu s veejným mínním,

získával spíše svým povolováním vyslovených pání

sympathií širších vrstev a získal je na poátku hnutí

hned tím, že odekl se Metternicha s jeho systémem

a slíbil konstituci. V zemích eských proti odstranní

monarchie vdí politikové nebyli i z dvod ist
politických. Vidli v dynastii svého spojence a proto

nestavli požadavku, který by je byl s dynastií roz-

vádl.

eské hnutí revoluní je hnutí buržoasní. Tídy
buržoasní jsou nositeli revoluního hnutí tehdejšího,

ony zachváceny jsou všeevropským revoluním proudem.

Jejich požadavky stávají se programem eského hnutí. Re-

voluní hnutí eské pokládá za národ jen jisté privilego-

vané tídy, ono celkem nemá smyslu pro nynjší pojem

lidu a proto se své strany nepijímá požadavku vše-

obecného rovného práva hlasovacího, který r. 1848 ve

Francii slavil vítzství. eské revoluní hnutí je pro

hlasovací právo založené na censu. V zemích eských

na poátku hnutí, v beznu 1848, ani živly nejdemo-

kratitjší nekladou požadavku všeobecného hlasovacího

práva, celé hnutí v beznu 1848 je jen pro rozšíení

práva hlasovacího na tídu stední a rolníky. ''^ Všechny

návrhy o volebním právu z r. 1848 ze strany eské

2 Zd. V. Tobolka: Poátky konstituního života v Cechách.

V Praze 1898, 174.
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vypracované prozrazují buržoasní smýšlení navrhova-

telv. Pravoslav Trojan v návrhu kabinetního listu

z 8. dubna 1848 je pro hlasovací právo, založené na

censu, na témže stanovisku stojí volební ád pro snm
eský z 20. kvtna 1848"'' Národním výborem vypra-

covaný, zásady ústavy zemské v Cechách dne 7. ervna
1848 Národním výborem pijaté,^ a osnova ústavního

zízení markrabství moravského 20. záí 1848 na snmu
moravském v tetím tení schválená.'*

Tím, co bylo práv eeno, má být charakterisován

buržoasní ráz eského hnutí revoluního, ale nemá tím

býti tvrzeno, že by heslo všeobecného rovného práva

hlasovacího nebylo se za hnutí vbec vyskytlo. Jako

se ozvalo z tídy buržoasní za velké revoluce fran-

couzské, rázem pece buržoasní, tak se ozvalo i v Ce-

chách r. 1848 a také vyšlo z vrstvy buržoasní. Jenže

hlasovací právo na censu založené navrhla eská strana

z jakéhosi vnitního pesvdení, požadavek všeobec-

ného práva hlasovacího v revoluním hnutí eském
vztyen byl následkem vliv cizích. Dne 4. bezna 1848

ve Francii všeobecné právo hlasovací dobylo si vítzství,

po Francii 1. dubna 1848 ve Frankfurt n. M. Vor-

parlament prohlásil se pro všeobecné právo hlasovací

bez censu, po Frankfurt n. M. Víde horuje pro tento

požadavek a za boje proti tak zv. ústav Pillersdorfov

domohla se toho, že volební ád pro ústavodárný snm
3

J. M. erný: Boj za právo. V Praze 1893, I, 230. Správné

datum aktii je 20. kvtna r. 1848, jak ostatn vdl i J. M. erný.

(Viz v obsahu ís. 90.)

* Zd. V. Tobolka: Národní výbor r. 1848. Obzor národo-

hospodáský. V Praze 1905, X, 13 ad.

^
J. Dvoák : Moravské snmování r. 1848—49. V Teli

1898, 253.
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íšský Stál jako volební ád do parlamentu frankfurt-

ského skorém na všeobecném právu hlasovacím. Za

Vídní a vlivem Vídn pro všeobecné právo hlaso-

vací agitují u nás živly radikální a agitaci svoji sesi-

lují, když vydána byla v beznu 1849 ústava oktrojo-

vaná, blížící se k hlasovacímu právu na censu založe-

nému, a tudíž ústava mén demokratická nežli volební

ád pro ústavodárný snm íšský.

eské hnutí revoluní v r. 1848 podobá se soudo-

bému hnutí nmeckému tím, že je siln nacionální.

Hned po pádu absolutismu, nesoucího s sebou mocný

útisk eské národnosti, staví požadavky národnostní pro

školy a úady, které jsou správným dsledkem eského

nacionálního snažení ped r. 1848. Pozdji bére eské

hnutí revoluní na sebe silný ráz protinmecký, který

ped r. 1848 obecn se projevoval v literatue. Otázka

frankfurtského parlamentu, jejž Cechové nechtjí obe-

slati, dává do popedí vystoupiti mocnému proudu

protinmeckému.^ Nacionální uvdomní ped r. 1848,

celkem omezené jen na tídu intelligent, šíí se r. 1848

za volební agitace do širších vrstev nacionáln neuv-

domlých. Touto protinmeckou agitací naplnna jest

veliká ást eského hnuií revoluního. Cechové tehdy

proti programu velkonmeckému kladou draz na svj

názor o úkolu Rakouska, vyslovený poprvé K. Havlí-

kem r. 1846 a pak dne 11. dubna 1848 Fr. Palackým,

názor, jehož stžejným kamenem je idea nacionální.

eské hnutí revoluní stojí ve znamení ideje slo-

vanské. Myšlenky o vzájemnosti slovanské, ped r. 1848

6 R. Maršan: echové a Nmci r. 1848 a boj o Frankfurt.

V Praze 1898. — O. Weber: Die Prager Revolution von 1848

und das Frankfurter Parlament. Festschrift d. Vereines f. Ge-

schichte d. Deutschen in Bohmen. Prag 1902.
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V echách theoreticky
J. Kollárem propracované, r. 1848

rozšiují se i o stránku pohtickou. Cechové, všichni bez

výjimky, adí se pod prapor politického austroslavismu,

Havhkem a Fr. Palackým tímaný. "^

eské hnutí revoluní nenese toho rázu sociálního,

jaký nese soudobé revoluní hnutí francouzské. Ve
Francii otázka poddanství byla již tehdy rozešena

a veejnost zajímala se o tídu dlnickou, následkem

rozvoje velkovýroby valn vzrostlou. U nás, kde ješt

r. 1848 lid selský úpl v poddanství, nebylo asu
a pochopení pro to, aby otázka tídy dlnické zaujala

v hnutí místo význané, pes to, že i u nás velkovýroba

se vzmáhala, stroje byly zavádny a že množily se ady
nezamstnaných a špatn placených dlník. U nás

v r. 1848 první místo v hnutí revoluním zaujímá

otázka osvobození lidu selského, tvoícího tehdy jádro

eského národa, z poddanství; u nás pedem pozornost

obrácena jest k tomu, aby lid selský vyveden byl z ho-

spodáského podruží a s tím vždy spojeného, pes reformy

doby joseíinské, skuteného nevolnictví. Dne 11. bezna

1848 pi prvním veejném projevu lidu v Praze zá-

sluhou dra Fr. Braunera vnováno otázce poddanství

význané místo, a význané místo to otázka ta u nás

podržela až do 7. záí r. 1848, kdy poddanství bylo

zcela zrušeno.^'

Pro otázku zrušení poddanství, pirozen odporující

svobodomyslným heslm doby, nemá revoluní hnutí

eské dosti zení k jiným tídám nežli ke tíd selské.

Zd. V. Tobolka: Slovanský sjezd v Praze roku 1848.

V Praze 1901.

8 K. Kadlec: O poddanství a robot v zemích eských

V Brn 1899, 45-47.
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Na maloživnostníky nedoléhají ješt tou mrou d-
sledky úpadku cechovnictví, volné konkurrence a vzrstu

velkoprmyslu, a proto jen prozíraví jednotlivci a to

intensivnji teprve, kdy otázka poddanství došla svého pí-

znivého vyízení (kti p. Em. Zdekauer), pedvídajíce bu-

doucnost peují o zlepšení hospodáského postavení ma-

loživnostník. Pro dlníky a jich tužby eské hnutí revo-

luní ve své uvdomlé a smrodajné vtšin nemá pocho-

pení.^ Dlnictvo tehdejší, podle národnosti skoro úpln

eské, není tídn uvdomlé. Netouží po právech po-

litických, žádá jen odstranní nezamstnanosti a svého

bídného postavení, klamn pokládajíc za píinu svých

útrap stroje, a proto staví požadavek, aby stroje byly

odstranny. Netuší, že stroje nenesou viny, nevidí toho

velikého rozporu, který zeje mezi kapitálem a prací.

eská nedlnická uvdomlá veejnost, krom po-

litik radikálních, nemá pro útrapy a bídu dlníkovu dosti

pochopení. Tkví v oekonomickém liberalismu, a pokud

si hledí dlník, hledí si jich z dvod politické taktiky.

Radikální politikové eští jediní od poátku hnutí jeví

patrné sympathie s dlnictvem. Agitují u nás pro hesla,

která r. 1848 Paíž vztýila a která po Paíži našla

pdy v Nmecku a ve Vídni. Kladou do eského pro-

gramu 11. bezna 1848 požadavky: ,organisace práce

a mzdy', pihlašují se pod vlivem vídeského radika-

lismu v záí r. 1848 k heslu ,droit au travail', pouují

u nás se sympathiemi o francouzském socialismu, kom-

munismu, anglickém chartismu, teba že s theoriemi

tmi ve všem a zcela nesouhlasí, obhajují perem i jistou

^ Zd. V. Tobolka: Poátky dlnického hnuti v echách.

(Zvi. otisk z ,Obzoru národohospodáského', ro. VIII.) V Praze

1903, 42—44.
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ale ne úplnou oprávnnost tchto theorií proti oeko-

nomickým liberálm. Radikální politikové eŠtí piro-

zen tehdy tší se pízni dlnictva. Jako r. 1848 ve

Vídni dlník s radikálem jdou ruku v ruce, tak dje
se i v zemích eských za soudobého hnutí revoluního.

eskému hnutí revolunímu dodává ásten také

ráz programový lánek historického státního práva. ^"

Zásluhou dra Fr. Braunera byl postaven bod ten na

poátku hnutí mezi programové body eské, ale záhy

racionalism doby zatlail bod ten, tehdy dosti nepo-

chopený a neprožitý, do pozadí. Až do svatodušních

bouí pražských r. 1848 státoprávního programu drží

se cele jen Cechy, Morava pouze z malé ásti, stavové

krnovští a opavští vyslovují se proti státoprávnímu pro-

gramu, po svatodušních bouích, jimiž zamezeno bylo

sejití se ústavodárného snmu eského v Cechách i na

Morav, státoprávní lánek eského programu byl opuštn.

eští politikové vystoupivše hromadn dne 18. ervence

roku 1848 na pdu ústedního snmu, íšského, nejednají

v duchu lánku historického státoprávního programu,

nepodávají tehdy ani kdy potom státoprávního ohra-

zení, ba nedomáhají se ani tehdy ani pozdji, aby ve

smyslu kabinetního listu z 8. dubna r. 1848 (odstavec

4.) spojení zemí koruny eské stalo se pedmtem ro-

kování snmu íšského. Poslanci eští nezapomínají

úpln na kabinetní list z 8. dubna 1848, ale pokud ho

vzpomínají, iní tak jen z dvod taktických, hrozí

jím, že z nho vyjdou, nebudou-li jich požadavky

^^ B. Rieger: Náš ústavní vývoj od roku 1848. Otištno

z Osvty. V Praze 1897. Týž: O snaze spojiti zem koruny eské
v r. 1848. Osvta 1898, 861 ad. Týž: eská státoprávní otáz-

ka v 1. 1848 až 1865. Osvta 1901, 1 ad.



510 CÍRKEVNÍ HÁZ REVOLUNÍHO HNUTÍ.

splnny. V debattách ústavního výboru íšského snmu
ani jednou neozvalo se pání po spojení zemí eské
koruny. 1^ Listy eské po boui svatodušní pestávají

agitovati pro státoprávní program eský, pozdji ,Ná-

rodní Noviny' vypouštjí 1. lednem r. 1849 svá hesla,

mezi nimiž byly i požadavky státoprávní, radikální eští

politikové odíkají se programu státoprávního, a dne

7. bezna r. 1849 na úvodním míst zcela zejm
v ,Novinách Lípy slovanské' prohlašují: ,Spojení Moravy

a Slezska s Cechy ovšem bylo také jen tak eskoslovan-

ské blouznní'. Ve smyslu opuštného historicko státo-

právního programu uinil vdce eské politiky Fr. Pa-

lacký své návrhy ústavy Rakouska, dal i .pednost ži-

voucím djinám ped pergamenovými', postaviv svj

program federace Rakouska podle národnosti. Fr, Pa-

lackého program národnostní federace byl r. 1849 pijat

nejen od stoupenc Fr. Palackého, ale i od eské strany

radikální.

eské hnutí revoluní zabývá se také církví. Proto

však nenese zvláštního rázu náboženského. Nábožensky

je celkem indififerentní tak jako celá tehdejší doba, a

zabývá-li se otázkami církevními, iní to ne tak z dvod
náboženských jako spíše z dvod politických. Libera-

lism a demokratism celé tehdejší Evropy peje si, aby

zízení církví stala se liberálními a demokratickými a

uvedena byla v souhlas s liberálními a demokratickými

zízeními státními, pi tom však nedotýkal se jádra

každého náboženství, jeho dogmat. Takovým, nábo-

žensky indifferentním, je také liberalism a demokratism

eského hnutí revoluního. Jeví-li se u nho zájem po

11
J. Glticklich: K historii našeho politického programu.

Zvláštní otisk z ,Naší Doby'. V Praze 1903, 24.
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^

zdemokratisování církevního zízení více nežli u Nmc,
dje se tak proto, že od zdemokratisování církve oe-
kávalo se i zlomení panství nminy v církvi.

Jako za první francouzské revoluce setkáváme se

se snahou, aby i žena pipuštna byla do života poli-

tického, tak i u eského hnutí revoluního setkáváme

se se slabou stopou feminismu. Poprvé ženy v Praze

v politické otázky zasáhly dne 16. bezna r. 1848, žá-

dajíce panovníka za propuštní politických vzv, a pak

16. srpna r. 1848,^^ kdy Praha ve své vtšin stála proti

knížeti Windischgratzovi, pidružily se k tehdejším de-

monstrativním projevm mužv, ale jinak politicky re-

voluního hnutí se nezúastnily. Nevolaly po politic-

kých právech a nesešly se ani v srpnu r. 1848 proto,,

jak jedna z úastnic výslovn podotkla, aby se snad

,zasazovaly o svoji emancipaci'.

II.

Politické proudy eského hnutí revoluního. ^

Pi poátku revoluního hnutí eského, v beznu

r. 1848, v jednom politickém táboe nacház.ejí se nejen

všichni Cechové, ale i Nmci v zemích eských bydlící.

Cechy a Nmce tehdy nic neoddluje. ,Cech a Nmec
jedno tlo', ekl láman dne 11. bezna r. 1848 pi

prvním veejném projevu lidu v Praze neznámý Nmec-
Heslo to je dobrou charakteristikou poátku revoluního

hnutí eského. Odpor proti absolutismu, tížícímu stejnou

1^ Pražský Veerní list z 17. srpna r. 1848, ís. 48, str.

207—209.

1 Sr. T. G. Masaryk, Karel Havlíek. V Praze 1896, 39 ad.

— Druhé vydání. V Praze 1904, 48 ad.

2
J. V. Fric, Pamti, II, 262.
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mrou, pokud se týe politických svobod, Cechy i Nmce,
radost z jeho pádu a z nabytí svobod konstituních

spojuje tehdy ob národnosti.

Kdyby eské revoluní hnutí bylo bývalo jen hnutí

liberální a demokratické, sotva by bylo nastalo roz-

tržení mezi Cechy a Nmci. Ale eské hnutí revoluní

je i hnutí n ac io n ál ní, a dsledek této jeho známky je,

že Cechové a Nmci záhy se rozdvojili ve dva tábory.

Volby do Frankfurtského parlamentu jako projev silného

cítní nacionálního u obou národností stávají se dlítkem

mezi Cechy a Nmci. Nacionální stanovisko odtrhlo

Nmce od echv.
V agitaci protinmecké za voleb do Frankfurtu

jdou Cechové svorn v jedné ad. Spojuje je odpor proti

Nmectví, mysl všech tém úpln zabírající. Všichni

Cechové bez výjimky tehdy jsou proti obeslání frank-

furtského parlamentu, všichni bez výjimky staví se na

austroslavistický program Havlíkv a zvlášt Fr. Pa-

lackého, všichni bez výjimky horují také pro státoprávní

program eský a peují, aby proti Frankfurtu uskutenil

se v Praze sjezd slovanský, který v podstat stál na

stanovisku K. Havlíka a Fr. Palackého o úkolu Ra-

kouska.

Od svatodušních bouí r. 1848 poíná se eský

tábor rozdlovat na dva politické tábory, které pozdji,

kdy rozdlení jich úpln bylo provedeno, daly si jména:

strana národn liberální a strana radikáln demokratická.

Otázka branné revoluce poíná býti mezi Cechy jablkem

Eridiným. Strana národn liberální tvrdíc, že branná

revoluce pipravuje cestu reakci, stojí proti revolunímu

násilí, radikáln demokratická strana v branné revoluci

spatuje hlavní prostedek, jímž snahy reakcionáské
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dají se zastaviti i zdolati, a horuje tudíž pro revoluní

násilí. Spor stanovisk, jichž slabé stopy dají se nalézti

u nás již ped svatodušními bouemi, dochází vrcholu

v dob, kdy do ech picházely zvsti o íjnových

boulivých událostech vídeských.

Otázka branné revoluce je hlavním dlidlem es-
kého tábora, ale vedle ní je i ada jiných bod, které

Cechy rozvádly v tábory dva. Celkem to, co rozvádlo

na íšském snmu ve Vídni pravici, jejíž jádro tvoili

eští poslanci strany národn liberální, od levice, k níž

na prvním míst náleželi vídeští radikálové, to dlilo

v Cechách i stoupence strany národn liberální a radi-

káln demokratické. Vždy vdcové eské strany radi-

káln demokratické byli žáky vídeského radikalismu,

jeho slepými napodobiteli, a oni v Cechách zastávali

proti mínní pravice na íšském snmu mínní levice,

hovící tolik zásadám francouzského liberalismu. Když
na snmu íšském jednalo se o zrušení roboty a eští

poslanci strany národn liberální byli pro malou ná-

hradu z dvod taktických, ponvadž bez náhrady by

vláda na zrušení poddanství nebyla pistoupila — radi-

káln demokratická strana, jdouc za heslem levice, je

pro zrušení roboty bez náhrady; když eští poslanci

podporují ve Vídni ministerstvo Bach-Dobblhofovo jako

liberální a foederalistické, odsuzuje v Cechách strana

radikáln demokratická po mluvích levice tento pá-
telský pomr eských poslanc k ministerstvu prý re-

akcionáskému; když eští poslanci provozují odmítavou

politiku vi Maarm a Nmcm, kteí, podle mínní
eských poslanc, nemli interessu na zachování Ra-

kouska a byli nepáteli Slovan, teba že se vychloubali

radikalismem a demokratismem, strana radikáln demo-
Literitura eská devatenáctého století. Ulil. 3^
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kratiká prohlašuje tuto politiku eských poslanc za

reakcionáskou; když za íjnové vídeské revoluce

vtšina eských poslanc opustila Víde nemajíc na-

dje, že by za terrorismu ulice mohla jednati svobodn,

strana radikáln demokratická vytýká navrátivším se

poslancm nemužnost a lituje, že ve Vídni nezstali;

když pišli do Prahy uritjší a podrobnjší zprávy

o íjnových bouích vídeských, strana radikáln demo-

kratická informovavši se ješt ve Vídni, jeví s víde-

skými revolucionái své sympathie. Již z tchto kon-

krétních píklad je vidti, že vedle otázky branné re-

voluce dlidlem mezi obma stranami je i víc: radi-

káln-demokratická strana je více strana demagogická,

strana agitátor, strana národn liberální je strana serios-

ních pracovník; strana radikáln demokratická je strana

bezohledné, pímoárné taktiky, strana národn liberální

je strana taktiky poítající s pomry; strana radikáln

demokratická více váží si v praxi zásad demokratických

nežli zásad nacionálních, strana národn liberální více

hoví v praxi nacionalismu nežli demokratickým zá-

sadám, a rozdíl ten platí pes to, že ob strany po íjnové

revoluci vídeské v listech svých in theoria stály na

stejném stanovisku: není svobody bez národnosti a ná-

rodnosti bez svobody. Strana radikáln demokratická je

demokratitjší a sociálnjší nežli strana národn libe-

rální. Kdežto ona jest pro všeobecné hlasovací právo,

tato je pro hlasovací právo na censu založené; kdežto

ona je pro systém jedné snmovny (komory), je tato pro

systém snmoven dvou; kdežto ona hledí si dlnictva

a sympathisuje i s ním, tato dlnictva z dvod sociál-

ních si nevšímá; kdežto ona je dotena ideami tehdej-

šího francouzského socialismu, tato je hlasatelkou oeko-

nomického liberalismu.
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Strana radikáln demokratická je mén vlivná, strana

národn liberální má politický vliv, na bedrách jejích

stoupenc spoívá celkem práce v sboru zákonodárném.
Duševním tvrcem a vdcem strany národn libe-

rální je djepisec Fr. Palacký, duševním tvrcem a

vdcem strany radikáln demokratické je ve Vídni od-

chovaný belletrista-romantik Karel Sabina. Národn
liberální strana seskupuje v sob vážné pracovníky:

Dr. Fr. L. Riegra, K. Havlíka, Dr. A. M. Pinkase,

Dr. Fr. Braunera, Dr. V. Gablera, Dr. K. Tomíka,

J.
P. Koubka, P. Trojana atd., strana radikáln demo-

kratická literáty sice nadšené, ale bez hlubšího základu

filosofického a bez hlubší prpravy: K. Sladkovského,

E. Arnolda, P. Chocholouška, K. Stefana, Ferd. Koppa,

J. Knedlhanse Liblínského,
J. Slavomila Vávru a j.

V kvtnu r. 1849 vzala strana radikáln demokra-

tická v Cechách za své. Její plány, pod vedením M. Ba-

kunina proti reakci zosnovati revoluci, byly vyzrazeny,

vdcové její strany byli zajati a pozdji po delším vy-

šetování byli odsouzeni na mnoho let do vzení. Vláda

rakouská, kráejíc tehdy stejnomrn spolu s reakcí

evropskou, zbavivší se radikalismu, obrátila se proti

hnutí liberálnímu, to jest u nás proti stran národn
liberální. Za tohoto boje rakouské vlády proti stran

národn liberální roste v zemích eských proud kon-

servativní a patrnji i patrnji vystupuje do popedí.

eský konservativní proud na poátku eského hnutí

revoluního, ped zniením strany radikáln demokra-

tické, tvoil jakési konservativní kídlo v stran národn

liberální, po zniení eského demokratismu radikálního,

za boje vlády proti liberalismu, oddluje se od strany

národn liberální a poíná vystupovati samostatn, opí-

36*
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ráje se a spoléhaje na kruhy vládní. Nejschopnjší hlavou

tohoto konservativního proudu byl djepisec V. V. Tomek,

k nmu druží se K. J. Erben, Jos. Jireek, V. Jaromír

Picek a j. Ze jmenovaných V. Jaromír Picek pokusil

se v druhé polovici r. 1849 soustavn formulovati a

hned na poátku r. 1850 s veejností sdliti zásady e-

ského konservatismu v spisu: ,Politické zlomky
o Cechách, co píspvek k ocenní politi-

ckého a národního snažení Cechoslovan.'^
Z formulací jeho bylo vidti, že eský konservatismus

nedržel se mínní Fr. Palackého o federativním zízení

Rakouska a že hledal pro Rakousko jakousi stední

cestu mezi centralisací a federalisací.

III.

Pomr vlády k revolunímu hnutí rakouskému a zvlášt

eskému.^

Proti revolunímu hnutí eskému stála vláda ra-

kouská na poátku jeho propuknutí bezmocn. Jako

nevdla si rady ve Vídni, tak i v Praze nemla muže

pevné ruky. Jako ve Vídni, tak i v Praze vláda k hnutí

revolunímu chovala se bezradn; bylo na ní vidti, že

hnutím byla pekvapena, že byla nepipravena, že ne-

mla programu a že cítila svoji malomoc. Obávala se

bouí a proto povolovala tém ve všem, co se žádalo,

3 Obsah brošury té podal Jakub Malý: Naše znovuzrození.

V Praze 1883, III, 104—107.

1 A. Springer: Geschichte Oesterreichs seit dem Wiener

Frieden 1809. Leipzig 1865, II. — J. A. Helfeit: Geschichte

Oesterreichs vom Ausgange des Wiener October-Aufstandes.

Zvlášt díl II. Revolution und Reaction im Spátjahre 1848.

Prag 1870.
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inila sliby v bezradnosti své, jichž plniti v budoucnosti

nemohla.

V tomto postavení vládních kruh k revolunímu

hnutí nastala zmna po svatodušních bouích pražských

r. 1848. Kníže Windischgrátz zbraní pokoil tehdy eské,

náhodou vzniklé demonstrace,^ a od tohoto jeho úspchu
poala na místech vyšších rsti víra ve vojsko, v armádu,

v ní vládní kruhy poaly spatovati ochránce státu.

Každý úspch armády, a byl kdekoliv, víru tu sílil.

Dne 7. záí r. 1848 zrušeno bylo v Rakousku nadob-

ro poddanství, a od té chvíle boj kruh vládních proti

revolunímu hnutí mohl pokraovati intensivnji. Lid

selský, politicky celkem neuvdomlý, ml na revo-

luním hnutí r. 1848 zájem jen pro otázku zrušení pod-

danství; v tom okamžiku, kdy jeho oprávnné touze

bylo uinno zadost, pestal jeho zájem na hnutí, vláda

mohla jíti jistjším krokem na cest reakní a nemusila

se obávat boje s lidem selským, vždy konservativnjším,

pokud by nesáhla na zákon poddanství zrušující.

Vlny všeevropské reakce podporovaly vzrst re-

akního hnutí v Rakousku. Vláda rakouská v beznu

r. 1849 mohla odvážiti se oktrojovati ústavu, rozehnati

íšský snm, a brzy potom pikroovati cestou naizo-

vací k omezování politických svobod. V Cechách ne-

obratností radikalismu, v kvtnu 1849, snadno zbavila

se hnutí radikálního a zbavila Prahu konstituních

svobod, i obrátila se proti hnutí liberálnímu, trpíc a

podporujíc pouze mínní konservativní. Reakce mohla

po vydání oktrojované ústavy již tak bezpen pokra-

ovati, že vláda ani neobávala se nevládnout podle oktro-

2 Zd. V. Tobolka: Slovanský sjezd v Praze roku 1848.

V Praze 1901, 168 ad.
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jované ústavy, sbory zákonodárné svolávány nebyly,

úast národa pi vlád byla úpln vylouena. Rakouská

vláda Schwarzenberg-Bach-Thunova, majíc stále upiaté

zraky na kroky reakce za hranicemi rakouskými, zvlášt

na reakci ve Francii, spla k absolutismu, který tehdy

byl uvdomle germanisující a který spoléhal na pod-

poru vojska a katolické hierarchie. Když dne 20. srpna

r. 1851 panovník prohlásil ministerstvo zodpovdným
jen korun a íšská rada stala se jen radou koruny,

byl i formáln absolutismus v Rakousku zaveden, teba

že odvolání ústavy oktrojované událo se až v poslední

den r. 1851.^ Rakousko vrátilo se k absolutismu, jehož

se zeklo 15. bezna r. 1848. Ale nevrátilo se zcela

k pedbeznovému složení Rakouska. Odvolati zákon

o zrušení poddanství, zastaviti jeho provádní, jak na-

léhal v únoru r. 1850 na mladého panovníka kníže

Windischgrátz,"^ k tomu nenašlo se tehdy u vlády ra-

kouské ani chuti ani odvahy. Zrušení poddanství z-
stalo jako jediný faktický výtžek revoluního hnutí

z r. 1848 v Rakousku, výtžek velikého dosahu zvlášt

pro národ eský, jehož jádrem tehdy byl lid rolnický;

zstalo zárove mezníkem, za njž již nikdy v reakních

snahách rakouské vlády nezašly. Bylo neklamnou na-

djí do politického budoucna Rakouska, ponvadž pod-

razilo feudalismu nohy a absolutismu jednu z moc-

ných jeho podpor.

3 B. Rieger: Ustavní djiny Rakouska. V Praze 1903, 39.

* H. Friedjung': Gegner der Bauernbefreiung in Ósterreich.

Vierteljahrschrift fiir Sociál- und Wirtschaftsgeschichte. Leipzig

1903, I, 105.



IV.

Tisková svoboda za eského hnutí revoluního.

Pomr rakouské vlády k eskému hnuti revolu-

nímu, pokud se pedevším týká stránky literární a

zvlášt žurnalistické, nejlépe osvtluje chování se ra-

kouské vlády v otázce tiskové svobody. ^ S pádem
absolutismu dne 15. bezna r. 1848 vzala za své ped-
beznová censura, a naprostá svoboda zavládla v záleži-

tostech tiskových. Nebylo hned zákona, který by byl

stanovil meze svobody tiskové, a jen svdomitost spiso-

vatel mohla býti hranicí. eští spisovatelé v Praze

veejn uinili mravní závazek,^ že svobody tisku

nebudou zneužívati a že vystoupí proti tm, kdo by

tak chtli initi; ale, bohužel, zneužití svobody tiskem

nezabránili.

Dne 1 dubna r. 1848 ve ,Wiener Zeitung' rakouská

vláda publikovala prozatímní zákon tiskový, datovaný

dne 31. bezna r. 1848. Bylo z nho patrno, že vládní

kruhy naprosté svobod tiskové nepejí a že chtjí míti

v ruce prostedek, aby mohly zakroiti proti nemilému

jim tisku. Nutnost složiti kauce pi periodických tisko-

pisech, pikázání delikt tiskových soudm zemským

a ne soudm porotním byly nejvíce do oí bijící známky

reakních úmysl vlády. Jako Víde prohlásila se proti

tomuto prozatímnímu zákonu tiskovému, tak uinili

i v Praze spisovatelé i studenti. Vláda neodvážila se

1 G. Lienbacher: Historisch-genetische Erláuterungen des

osterreichischen Pressgesetzes und des Gesetzes uber das Straf-

veifahren in Piesssachen vom 17. Dezember 1862 sowie der

Amts-Instruction zu beiden Gesetzen. Wien 1863, 80, 13—33.

- Zd. V. Tobolka: Poátky konstituniho života v echách.

V Praze 1898, 105 ad.
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proti tmto prohlášením trvati na vydaném zákonu

tiskovém. Provisorní tiskový zákon z 31. bezna r. 1848

zstal jen mrtvou literou, nebyl uveden ani do života.

Dne 18. kvtna r. 1848 vydána byla zatímní naí-

zení, týkající se zneužití tisku, která vyhovovala svo-

bodomyslným zásadám doby. V naízeních vedle jiných

svobodných ustanovení nebylo ani stopy po kaucích,

a dehkty tiskové pikázány byly soudm porotním.

Naízení vlastn nijak neobmezovala svobobu tiskovou

a to již také proto, že se ani ze strany úad nedala

provádti. Pokud trvala v platnosti naízení z 18. kvtna

r. 1848, potud v zemích eských vládla naprostá svo-

boda tisku, skoro zcela taková, jaká byla hned v beznu

po zrušení censury. Praha svobody tiskové ásten
byla zbavena v ervnu (od 12.) a v ervenci (do 20.)

r. 1848, to jest v dob, kdy po bouích svatodušních ji

tísnil stav obleženosti.

V otázce svobody tiskové na cestu reakní vstou-

pilo Rakousko po vydání oktrojované ústavy. Císaské

patenty, týkající se tisku, z 13. a 14. bezna r. 1849

byly známkou systému, stojícího na pd reakní. Vláda

vrátila se k tiskovému zákonu z 31. bezna r. 1848

potud, že zavedla znovu pro periodické tiskopisy kauce;

pokud se týe ízení pi tiskových deliktech, zstala

v zásad vrna svému mínní, vyloženému v naízení

z 18. kvtna r. 1848. Tiskové delikty vzíti soudm
porotním se tehdy neodvážila. Praha, svobody tiskové,

pokud ji podával patent z 13. bezna r. 1849, byla

zbavena již dne 10. kvtna r. 1849. Stav obleženosti

nad Prahou tehdy prohlášený pinášel s sebou suspensi

tiskového zákona, pražští spisovatelé byli vydáni na

milost a nemilost vojenského komandanta. Jinde v ze-



rol.lTICKÁ MTKKATURA VílKl) K. ! 848. ^'^^

mích eských mimo Prahu svoboda tisková obmezována

byla jako v celém ostatním Rakousku. V listopadu

r. 1850 byly uloženy finanním ministerstvem poplatky

na inserty, v lednu r. 1851 bylo ministerstvem obchodu

zdraženo porto na asopisy. Dne 6. ervence r. 1851

zavedena byla v Rakousku tak zv. soustava výstražná,

nepochybná stopa vlády, jednající absolutisticky. Od
6. ervence r. 1851 mohl mimo jiné místodržitel list,

vycházející v zemi jím spravované, po dvojím písemném

napomenutí zastaviti až na dobu tí msíc. Tento

systém ve vcech tiskových v Rakousku vévodil celé

desítiletí.

V.

Vliv eského hnutí revoluního na naši literaturu.

Nebylo by správné domnívati se, že za absolutismu

ped beznem r. 1848 echové nemli své literatury

politické. Byla, ale byla ojedinlá a ídká. Absolutismus

ne že by nebyl pipouštl vbec tisknouti politické stati,

nýbrž nepipouštl je tisknouti každému, a komu poli-

tickou literaturu tisknouti dovoloval, dovoloval jen tisk-

nouti takovou, která vlád nebyla protimyslná. Kdo
chtl politický názor proti vli rakouské vlády pro-

nésti, utíkal se za hranice, aby tam vydal anonymn,
co o veejných pomrech rakouských soudil. Z této

politické literatury za hranicemi vydané aspo jeden

esky psaný spisek stojí za pipomenutí. Je to ,Slovo
v as o vlastenectví, o eštin a o národu
eskoslovanském, s ohledem na spolek n-
mecký zvlášt celní' (v Lipsku 1845). Doléháno

v nm v nové dob poprvé podle zásady, že sjednocení

politickému je prpravou sjednocení hospodáské, na
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Úplné odtržení se zemí koruny eské od spolku nmec-
kého a vysloven požadavek národních vyšších a nej-

vyšších škol pro národ eský.

V zemích koruny eské ped beznem r. 1848

pes absolutismus rakouské vlády a její nepátelské

stanovisko k eskému nacionalismu, jehož se obávala

stále jako snahy revoluní, vydáván byl i eský list

politický. Pirozen pinášel celkem jen ty názory poli-

tické, které praeventivní censura uznala za neškodné.

Listem tím byly ,Pražské Noviny', které jediné za

zvláštní roní poplatek, placený nakladatelem, z list

eských ped beznem r. 1848 mly dovoleno pinášeti

lánky politické . . .

eské hnutí revoluní uinilo pevrat v politické

eské literatue.

Zájem pro politiku tehdy stoupal na vŠech stranách

a zatlail do pozadí všechnu jinou innost literární.

Z eských badatel a literát stali se aktivní politikové.

Fr. Palacký, P. J.
Šafaík, J. E. Vocel, V. V. Tomek,

Jan P. Koubek, V. K. Klicpera, V. Nebeský, J. K. Tyl,

Václav Štulc a j. opouštli své tiché pracovny a vstu-

povali do politické arény. Jako díve za válek, tak

r. 1848 za hnutí revoluního umlkly Musy. Nevycházela

vlastn ani jiná literatura nežli literatura politická.

Vzbuzený zájem politický u vrstev širokých, podporo-

vaný jednak možností zcela voln psáti, jednak (co je

pro rozvoj literatury politické vždy to^ik dležité) mož-

ností voln rozšiovat tiskopisy — ml za následek, že

vydávaly se nejvíce letáky, brošury rázu politického

a asopisy. Spousty potištného papíru lánky poli-

tickými den co den vycházely ze stroj tiskaských,

horen byly rozšiovány mezi lid, a hned po petení
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upadaly v zapomenutí, byvše zatlaeny tiskopisem novým,

práv tak efemérním jako byl ten, který v ruce tená-

ov jej pedcházel. Byla-li ped msícem beznem
r. 1848 brošurková a letáková politická literatura skrovná,

byla za eského hnutí revoluního kvantitativn bohatá.

Na tisíce letákv a brošur, peložených, zvlášt z n-
meckého, i pvodních zaplavilo eské krajiny a zaujalo

na chvíli mysl tenáovu. Mli-li Cechové ped beznem
r. 1848 jen jediný list politický, mli v dob až do

vydání tiskového zákona z 13. bezna r. 1849, valn
omezivšího rozkvt eského asopisectví, jist nemén
nežli 48 list, které bu cele byly vnovány politickým

otázkám, nebo aspo z ásti. Z tchto list bylo ne-

mén nežli deset esky psaných denník (9 v Praze

a 1 v Brn), kdežto ped beznem r. 1848 Cechové

nemli žádného listu denního. Vbec nelze najíti r. 1848

asopisu, který by nebyl pinesl lánku politického.

I ,Casopis eského Musea', ,Kvty', ,Vela', ,Casopis

pro katolické duchovenstvo' a j. obas otiskovaly stati

rázu politického.

Vtšina politické literatury, neperiodické i pe-

riodické, urena byla širokým vrstvám, zvlášt lidu

selskému, jehož otázka, osvobození z poddanství, zají-

mala celou veejnost. Agitan psobilo se na lid, r. 1848

siln vystupující u nás i jinde jako politický faktor, na

lid, uvyklý ísti švabach a vtšinou materiáln zubožený.

Odtud vtšina politické literatury eské z hnutí revo-

luního je populární, je tištna švabachem a je prodá-

vána neobyejn lacino.
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Politické asopisectvo eského hnutí revoluního.*

Na poátku eského hnutí revoluního není hned

dostatek esky psaného asopisectva. Obecn uznává

se poteba, že Cechové musí míti i svoji dobrou žur-

nalistiku a konají se pípravy k založení velikého es-

kého samostatného listu. Zatím i eské tenástvo,

uvyklé z dívjška ísti nmecky, ítá listy nmecké,
které, pokud nepropuká boj o Frankfurt, chovají se

smíliv, vycházejí i potebám eského tenástva vstíc

a dokonce i nkteré (ku p. ,Bohemia') vedle statí n-
meckých otiskují i lánky esky psané. Nacionální roz-

lišení obyvatelstva v zemích eských v otázce Frank-

furtské dalo vznik vtšímu potu eských asopis,

eské tenástvo poíná se emancipovati od asopis
nmecky eí i duchem redigovaných a zvyká si více

na tisk eský. Tuto okolnost dobe vypozorovali Nmci,
a ve chvíli, kdy volby frankfurtské v zemích eských

1 O asopisectvu eského hnutí revoluního vyšel dobrý

lánek ve Vele z 19. prosince r. 1848 (ís. 101, str. 397 ad.): ,Pe-

hled eského asopisectví r. 1848'. — R. 1849 v CM. II, str.

128 ad. otištna byla J. Jirekova sta: ,Pehled eského aso-

pisectva r. 1848 a 1849'. Jak již dne 6. srpna r. 1849 .Pražský

veerní lis právem ukázal, je to práce plná omylv a nedo-

statkv. Na tomto nespolehlivém pramenu je založeno i to, co

o eském asopisectví eského hnutí revoluního napsal J. Malý

r. 1852 v lánku : ,Pehled literární innosti ech od r. 1848

až do nynjší doby' (M. 1852, 81 ad.). — Ostatní literaturu

tohoto pedmtu nalezneš u . Zíbrta: Bibliografie eské historie

V Praze 1900, I, str. 20. Sluší dodati v Heidelberce r. 1904

vydaný, dilettantský spis A. G. Przedaka: Geschichte des deut-

schen Zeitschriftenwesens in Bohmen, v nmž položeny jsou

drobné zmínky o nmeckých, ale v duchu eském psaných žur-

nálech eského hnutí revoluního.
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dopadly pro Nmce nepízniv a kdy po potlaení

bouí svatodušních klamn se jim zdálo, že jich n-
mecká vc zvítzila a že je vhodná doba pro Frankfurt

zahájiti agitaci, poínají se obraceti esky psaným
tiskem ve smyslu frankfurtském na eské tenástvo

a chtjí vzbuditi náladu, jakou svými prohlášeními

chtli vyvolati u slovanského obyvatelstva i poslanci na

frankfurtském parlamentu:"^ dokazují, že od snmu
frankfurtského Slované nemají ekati útisk, nýbrž že

mohou se od nho nadíti pojištní svých práv národ-

nostních a svobod konstituních. V Praze konstituní

spolek nmecký ve smyslu práv uvedeném vydával

v ervnu a ervenci r. 1848 za redakce P. M. Fischera

list ,V las ti mil', na Morav, v Olomouci, k stejnému

programu jako Fischerv , Vlastimil' hlásil se list ,P r a v d a

adobro'. ^ Oba asopisy byly psány populárn: ureny
byly pedem pro lid selský, na jehož hlasovacích lístcích

vydavatelm obou list nejvíce záleželo. S posláním

svým však se minuly a záhy zanikly. Populární žurna-

listika, eská eí i programem, dovedla mezi lidem

venkovským proti esky psané žurnalistice nmecké
právem dobýti si více dvry.

Pi poátku selského hnutí revoluního eským
potebám, eské listy, již vycházející, hledly vyhovti

tím, že rozšíily své sloupce o ást politickou. ,Pražské

Noviny', politický list již ped beznem r. 1848, roz-

umí se, pstoval politiku tehdy nejvíce, vedle nich listy

ped beznem astji vydávané: v Praze Kvty, Vela,

Pražský Posel a v Brn Týdenník informovaly své te-

2 Zd. V. Tobolka: Slovanský sjezd v Praze roku 184S.

V Praze 1901, 90 ad.

3 Lípa slovanská z 23. íjna r. 1848, cis. 7, str. 27.
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nástvo o událostech politických již proto, že politikou

tehdy po nastalém pevratu státním byla zaujata mysl

všech tená. Vdcové eského hnutí tehdy dobe
cítili, že budou potebovati svého žurnalistického mluv-

ího, cítili, že do té doby nemli denního listu zcela

na vlád nezávislého, a proto inili pípravy k založení

denníku, který by byl representantem celého národa.

Tak vznikl denník ,Národní Noviny/ jichž 1. íslo

vyšlo 5. dubna r. 1848 za redakce K. Havlíka, až do

toho dne r. 1848 redaktora ,Pražských Novin'. ,Ná-

rodní Noviny' na adu nedl byly skuteným repraesen-

tantem celého eského národa a právem tudíž sluly

,Národní Noviny'. Udávaly tón v celé eské veejnosti,

pln ovládaly veejné mínní. V duchu .Národních

Novin' byly tehdy vedeny i jiné listy eské výše uve-

dené, ped vznikem ,Národních Novin' již v eských

zemích vycházející.

Dlení eského tábora v strany politické ped-

cházelo zakládání nových list. ,Národní Noviny', vždy

se žárlivostí hájící si postavení listu na všechny strany

nezávislého, nenalézaly všeobecného souhlasu a roz-

šíení ve vrstvách chudších pro svoji cenu. Proto vznikl

dne 1. ervna r. 1848 za redakce Jana Slavibora Knedl-

hanse Liblinského pro rychlou informaci krejcarový

denník ,Pražský Veerní list', rázu radikálního,

teba že hned tento ráz listu nebyl zcela patrný, a v týž

den vyšlo i první íslo listu dvakrát týdn vydávaného

a pro venkov cenou, písmem (švabach) i zpsobem po-

dání ureného:,Svatováclavského Poselství', za

redakce dr. B. Píchla a úasti Dr. J.
Frice, asopisu, který

v nkterých otázkách zabíhal na cesty radikální, v celku

však držel se zásad ,Národních Novin'. Dne 7. ervna
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r. 1848 poala i zemská vláda, v jejímž ele stál hr.

Lev Thun, vydávati svj denní list ,Pokrok'. Získal

za redaktora na doporuení Fr. Palackého, lena teh-

dejší prozatímní zemské vlády, V. V. Tomka,* avšak

po 12. ervnu r. 1848 již ustala od vydávání denníku,

když pedáci eského života politického se s hr. Lvem
Thunem rozešli a když V. V. Tomek dalŠí úast pi
asopisu odekl. Po pražských bouích svatodušních po-

litické listy eské se množily a po íjnových bouích
vídeských, kdy nastalo zejmé roztržení eského tá-

bora, poaly se i asopisy prohlašovati jako hlasatelé

toho nebo onoho proudu. Na hlavní listy za eského
hnutí revoluního chceme upozorniti.

První orgán národn liberální strany a nejvliv-

njší Hst celého revoluního hnutí eského byly ,Ná-

rodní Noviny'. Založil je za hmotného pispní hr.

Vojtcha Deyma, jednatele Prmyslové Jednoty, ped
beznem r. 1848 (Jednota byla politickým stediskem

v Praze) Karel Havlíek. List vycházel denn 5. dubnem
r. 1848 poínajíc, v dob od 18. kvtna do 7. srpna

r. 1849 ml i veerník, pak zase vycházel jen jednou

denn. Dne 19. ledna r. 1850 byly ,Národní Noviny'

zastaveny. Bylo to v dob, kdy strana radikáln demo-

kratická byla již udolána a kdy vláda vedla boj proti

liberalismu. ,Národní Noviny' pes svoji cenu (ped-

platné na pl léta 7 zl. 54 kr. st.) ze všech eských

list za hnutí revoluního došly nejvtšího rozšíení.

V beznu r. 1849 mly skoro 2400 odbratel.
4 List ten nebyl mi pístupen. Své informace o nm erpám

zvlášt z Tomkových ,Pamtí z mého života'. V Praze 1904, I,

str. 281—282, 286, 296. — Národní Noviny 1848, str. 212. — Kvty
1848, str 302.
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Vedle ,Národních Novin' mla strana národn libe-

rální i veliký list nmecky psaný. Cítila potebu aso-

pisu takového hned, jakmile její stoupenci objevili se

v ústedním sboru ústavodárném, list však jala se vydá-

vati teprve tehdy, když íšský snm již dávno neza-

sedal, kdy domnívala se, že ve smyslu oktrojované

ústavy bude svolán snm zemský a kdy pála si vzhledem

na práci v nm informovati Nmce o svých snahách

a obhájiti své stanovisko proti jejich námitkám. Dne

27. listopadu r. 1849 vyšlo první íslo listu mimo pon-

dlí denn vydávaného asopisu ,Union' (až do 1. záí

r. 1850 míval i veerní vydání), který názvem svým

hlásil se k Fr. Palackého unionistickému nebo lépe

eeno k decentralisanímu programu rakouskému, který

však ve skutenosti od programu toho se uchyloval

tím, že spíše snášel se s centralismem nežli se s ním

snášeti chtl Fr. Palacký.^ Redaktory ,Unionu' na list

byli od poátku, co vycházel, až do 3. dubna r. 1850

dr. Augustin Smetana, pak mimo nkolik dní až do

konce vycházení asopisu dr. Vilém Gabler, skutenými

hlavami redakce byli dr. A. M. Pinkas a od 1. záí

r. 1850 dr. A. Springer, muž velikého vzdlání a roz-

hledu, který pinesl do úvodních lánk ,Unionu' hodn
svtového vzduchu. Mezi zakladateli ,Unionu' byl piro-

zen i duševní vdce strany národn liberální Fr. Pa-

lacký; ale byl jen mezi zakladateli, neúastnil se pozdji

práce v redakci listu, když poznal, že redakce ,Unionu'

nesdílí s ním jeho decentralisaní program rakouský.

,Union' pestala vycházeti dne 12. listopadu r. 1850.

Padla za obt vlád, potírající liberální hnutí, práv tak

jako pedtím padly jí za obt ,Národní Noviny'.

1 Fr. Palacký: Gedenkblátter. Prag 1874, 206.
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Po pádu ,Unionu' nemla strana národné liberální

žádného orgánu. K. Havlíek vydával sice od 8. kvtna
r. 1850 v Kutné Hoe dvakrát týdn populární eskou
revui ,Slovana've smyslu zásad strany národn liberální,

ale ,Slovan' byl pece jen, jak Havlíek ostatn i dne

22. ervna r. 1850 veejn ohlásil, asopis více vedený

podle osobního jeho pesvdení. Strana sama na zalo-

žení nového orgánu se nevzmohla, prese všechno úsilí,

které této vci K. Havlíek, teba vzdálen jsa z Prahy,

vnoval; chybla k založení listu pedevším odvaha:

strana se nevzchopila, aby vydávala asopis za boje

reakní vlády proti liberalismu.

*

Prvním mluvím strany radikáln demokratické byl

,
Pražský Veerní Lis. Byl to denník, strun
o událostech politických informující a zvlášt v Praze

tšící se znané oblib. Jeho láce (íslo stálo 1 kr. st.)

podporovala jeho rozšíení. Od poátku vycházení listu

(od 1. ervna r. 1848) až do 16. ervna r. 1849 odpo-

vdným redaktorem ,Pražského Veerního Listu' byl

J.
Knedlhans Liblínský a pak až do zaniknutí listu

Prokop Chocholoušek. Avšak jejich pera nevtiskla ,Praž-

skému Veernímu Listu' pee zásad radikáln demo-

kratických. Karel Sabina, maje na mysli zásady víde-

ského asopisu ,Der Radicale', redigovaného drem
J. A.

Becherem, svým lehkým, živým, rhetorickým slohem

a svojí agilností ,Pražský Veerní Lis uinil listem

programu radikáln demokratického. Vedle nho pak

byl to Sabiny mén talentovaný žurnalistický kollega

J. Slavomil Vávra, který na pípady denní vrhal proud

svtla strany, jejíž hlavou byl Sabina. Zatením a uvz-

nním Sabinovým v kvtnu r. 1849, kdy vyzrazeny

Literatura eská devatenáctého století. III'i. 37
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jsou pikle eských radikál s M. Bakuninem, pozbyl

i ,Pražský Veerní Lis rázu radikáln demokratického.

Za stavu obleženosti v Praze chovala se jeho redakce

opatrn, chtjíc list zachrániti. ,Pražský Veerní Lis od

té doby byl list ve vtšin pípad jen referující a

v politických otázkách uritému stanovisku se vyhýbal.

Až do svého zastavení, dne 1. února r. 1851,

uchoval si povst listu na vlád nezávislého, a po pádu

,Unionu' dne 12. listopadu r. 1850 byl v Praze jediným

žurnalistickým mluvím eské strany na vlád nezá-

vislým a hlásícím se k zásadám liberálním. A proto,

že se k tmto zásadám hlásil, teba že velice opatrn,

byl dne 1. února r. 1851 zastaven.

Vedle ,Pražského Veerního Listu' mla strana ra-

dikáln demokratická svj orgán i v listu: ,Lípa Slo-

vanská', dvakrát týdn 2. íjnem r. 1848 poínajíc

vydávaném. Od 2. ledna r. 1849 list stal se denníkem

a zmnil název v ,N o v i n y Lípy Slovanské'. Byla-li

,Lípa Slovanská' asopis v podstat radikáln demokra-

tický (redaktory byli dr. }. Podlipský a J.
Slavomil Vávra)

a zakrývala-li na venek toto své mínní a to proto, že

byla orgánem politického spolku ,Lípy Slovanské', kde

tehdy strana radikáln demokratická nemla íselné

vtšiny — bylo jich pokraování ,Noviny Lípy Slo-

vanské' od svého poátku až do svého zániku listem

oteven radikáln demokratickým. Od 1. ledna r. 1849

dra
J.

Podlipského v redakci vystídal Karel Sabina,

a ten dovedl s J. Slavomilem Vávrou listu dáti a udr-

žovati radikální smr.

V ,Novinách Lípy Slovanské' Sabina nejen hlásal

svoje mínní, ale seznamoval i s názory osob jeho

sympathického revolucionáe M. Bakunina. ,Noviny Lípy
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Slovanské' byly list, jako radikální listy tehdejší vftbec,

sociáln zabarvený, ale mly proti asopism své doby

i tu pednost, že poínaly tušiti budoucí velikost otázek

hospodáských. ,Veškerá politika nynjší,' napsaly dne

10. dubna 1849, nkolik dní ped svým zánikem, ,dosti

brzo snad zbledne ped otázkami, jakéž jí pedloží co

nejdíve národní hospodáství.'

Beznový zákon tiskový z r. 1849 pivodil pád

,Novin Lípy Slovanské'. Nesehnala se kauce na denník,

ale ani na týdenní vycházení listu, který jako týdenník

ml býti veden revuáln. Dne 28. dubna r. 1849 vyšlo

poslední íslo ,Novin Lípy slovanské'. List zaŠel z dvod
finanních díve, nežli by byla na jeho život chtla

z dvod politických sáhnouti reakní vláda.

Vládní a konservativní žurnalistika eského hnutí

revoluního má prvního (nehledíme- li ke krátkému po-

kusu s , Pokrokem') svého repraesentanta v Praze v ,Praž-

ských Novinách'. 2. ervence r. 1 848 vyšly ,Pražské

Noviny' poprvé jako list úední, tyikrát týdn utvrzu-

jíce mezi eským živlem posice konservatismu a poli-

tiky vládní. Spolupracovníci záhy zaniklého ,Pokroku'

stali se spolupracovníky ,Pražských Novin'. Jos. Jireek

jako v ,Pokroku' tak i v ,Pražských Novinách' za-

sedal v redakci, vedle nho pak stálými bu redaktory

nebo spolupracovníky ,Pražských Novin' byli V. V.

Tomek, K. J.
Erben (od 20. ervence 1848 odpov. re-

daktor), Václav Jaromír Picek (od 1. ledna r. 1850 i od-

povdný redaktor ,Pražských Novin') a enk Prausek

(ped V. J.
Pickem odpovdný redaktor). Dne 3. srpna

r. 1848 povdla redakce sama o ,Pražských Novinách',

že ,jsou takoka hlas vlády, jaksi vle a smýšlení zem-
37*
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pána a všech tch, kteí na jeho míst zemí vládnou'.

List nenalézal veliké obliby, ale pece se udržoval. Když

po vydání beznového zákona tiskového z r. 1849 ada
asopis nemohla složiti kauci a byla nucena zastaviti

vycházení, ,Pražské Noviny' v nadji, že pda jim bude

píznivjší, poaly (od 1. dubna) vycházeti. mimo nedle

a svátky denn; ale ani pozdji, když byly za navrátiv-

šího se absolutismu jediným eským listem skorém denn
vydávaným, nezískávaly vlád stoupenc. Byly politicky

bezvýznamné, referovaly jen o událostech a pinášely

eské znní úedních aktv.

V duchu konservativním, k vlád dobrovoln se

hlásícím listem byl list ,Vlastimil'. Od 1, bezna

roku 1849 vycházel denn, od 1. dubna r. 1849 tikrát

týdn, v Praze za redakce Jana Jaroslava Javrka, a byl

orgánem pražské vládní strany tak zv. sedmašedesátnické,

v jejímž ele stál Ondej Haase. Hr. Lev Thun, hrab
Vilím Wurmbrand a j. rádi vidli tento list, švabachem

tištný, populárn psaný a laciný a byli i jeho šiiteli

mezi lidem selským, naklonným vždy více k zásadám

konservativním. ,Vlastimil' bez rozmýšlení hájil každý

in vládní a pomáhal vlád za jejího boje proti stran

národn liberální. Oteven postavil se na stanovisko

vlády proti Fr. Palackému v otázce federativního zízení

Rakouska a pi zizování obcí urit a vytrvale stál

proti Havlíkovi, hájícímu stejné právo domká se staro-

usedlíky v obci a agitujícímu v duchu liberalismu proti

nepirozenému a násilnému spojování nkolika obcí

v jeden celek správní. Prese své mocné a vlivné pod-

porovatele ,Vlastimil' se neudržel. Dne 29. ervna r. 1 850

vyšlo poslední íslo tohoto listu, tehdy bez kritiky vele-

bícího skutky ministra kultu a vyuování hr. Lva Thuna.
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Praha, která byla v stavu obležení, nepotebovala hla-

satele zásad konservativních a obhájce vládních skutk.

Na lid venkovský, málo probudilý a klidný od vydání

zákona o zrušení poddanství, jeŠt tehdy psobiti v du-

chu vládním zdálo se býti zbytenou vcí tm, kdo

tehdy vládH. Jediný smysl mohl za pomr tehdejších míti

ješt list intelligenci urený, na vlád formáln nezá-

vislý, ve smyslu konservativním a vládním vedený, list,

který by, když již radikalism byl pokoen, Šíil v intelligenci

konservativní smýšlení a vedl boj s eským liberalismem.

K založení asopisu, který by hovl tmto potebám,

pikroili eští konservativci a vláda v ervenci r. 1850

a to ve Vídni. Dne 9. ervence r. 1850 vyšlo první íslo

,Vídenského Denníku, novin politických a lite-

rárních', jenž byl asopisem hr. Lva Thuna a jehož

pedními spolupracovníky byli eŠtí konservativci, bý-

valí stoupenci strany národn liberální: V. V. Tomek,

Jos. Jireek, H. Jireek a J. Votka. Pokud vycházel

Havlíkv ,Slovan', potud ,Vídenský Denník' vidl

nejhlavnjší svoji úlohu bojovati proti liberálním, vlád
nepátelským a protiklerikálním snahám Havlíkovým.

Když v srpnu r. 1851 ,Slovan' vycházeti pestal, po-

zbyl i ,Vídenský Denník' dvodu své existence. Zá-

nikem ,Slovana' zaniklo veejné šíení zásad liberál-

ních, proti nimž ,Vídenský Denník' byl poslán do boje.

Proto hned od 1. íjna r. 1851 zmnil se ,Vídenský

Denník' z listu ,co den krom nedle' vydávaného v tý-

denník, od 19. listopadu r. 1851 za stejného rozsahu

vycházel dvakrát do téhodne a dne 17. ledna r. 1852

pestal vycházeti nadobro. Redakce jeho, louíc se se

tenástvem, trefn sama oznaila ráz svého asopisu?

nazvavši jej samostatným orgánem, zastupujícím ,kon-
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servativní idey ve spolku s interessy národními a v duchu

katolickém'.

V Praze v dob vítzící reakce, v ervenci r. 1851,

uinn byl pokus vydávati list pro prostý lid, na vlád

nezávislý. Dne 16. ervence r. 1851 vyšlo za redakce

J. B. Malého první íslo
,
Pražského Prostonárod-

ního Listu', tikrát v témdni vydávaného vždy s veerní

pílohou. List ten nezískal si pdy a již dne 24. ervna

r. 1852 pro nedostatek odbratel zanikl. Za doby svého

vycházení pinášel holá fakta z politických událostí a

úzkostliv vyhýbal se pronésti soud; jen z mlhavých

narážek dalo se souditi, že to byl list, který sympathi-

soval s politickým programem Fr. Palackého. Po pádu

,Pražského Prostonárodního Listu' byly úední ,Pražské

Noviny' jediný eský list v Cechách, pinášející zprávy

politické. Na Morav živoil ješt ,M o r a v s k ý L i s, který

také ml politickou rubriku, ale asopis ten, rázem po-

pulární, politiku zatlaoval na místo nepatrné, více v-
noval práce statm o hospodáství, prmyslu, školství

a p., byl to tudíž v podstat list nepolitický. —

Pes to, že za eského hnutí revoluního je Praha

stediskem ruchu asopiseckého, pozorujeme, že již roku

1848 poíná se venkov žurnalisticky od Prahy emanci-

povati. Místní venkovské zájmy, zdlouhavá tehdejší do-

prava denních list na venkov, drahota asopis vel-

kých a asté jich vycházení, tak že venkovský oban,

celý den prací zabraný a neuvyklý probírati se dlou-

hými sloupci velikých novin, nemohl v souvislosti velké

listy pražské ísti a bh událostí pravideln stopovati

— to všechno vyvolalo r. 1848 vznik žurnalistiky kra-
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jinské. První krajinský list mly Pardubice hned v beznu
r. 1848: ,Pardubického Hlasatele', redigovaného

J.
B.

Pichlem, ale asopis ten již prvním íslem zanikl. Jinde

na venkov v Cechách vznikly za eského hnutí revo-

luního krajinské listy: v Hradci Králové ,Po labský
Slovan', v Písku ,Prachenský Týdenník', v Mladé

Boleslavi ,Z lato vky katolík eský', v Jindichov
Hradci, ,Ozvn a', v Peloui ,Ozvna z Litomyšle',

v Plzni ,Posel ode Mže'. Ze všech tchto asopis vý-

znamu vtšího žádný si nezjednal. Také krom,Polabského
Slovana' a ,Posla ode Mže' všechny krátce jen byly vy-

dávány. ,Posel ode Mže' vycházel pl roku jako orgán

plzeského odboru .Lípy Slovanské', a 31. bezna 1849

zanikl pro nedostatek odbratel; déle držel se ,Polab-

ský Slovan', který zpravodajstvím z východních Cech,

povídkami, básnmi a naunými lánky P. Jos. Srtka

dovedl hovti nižšímu vkusu širších vrstev venkovského

tenástva.

Ke krajinské žurnalistice eského hnutí revoluního

náleží podstatou svou žurnalistika moravská. Ani Brno

ani Olomouc za eského hnutí revoluního nejsou ste-

disky eského samostatného života na Morav. Proto

i eských list politických vzniká tam málo a jsou

vtšinou rázu populárního, pro lid venkovský ureného.

Rolnití poslanci moravští na zemském snmu vymohli

si vydávání ,Moravských Novin', které denn vychá-

zely od 1. listopadu r. 1848 mimo nedli a svátek, ale

ani jMoravské Noviny' na Morav nenabyly vtšího

politického významu. Byly vydávány na náklad zem
a tím již dána byla jejich uritá závislost a jisté ohledy
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V projevování politického smýšlení. Jediné odpor proti

branné revoluci dávaly na jevo bez obalu. Redaktoi

,Moravských Novin' Frant. Matouš Klácel, bývalý Hav-

vlíkv spolupracovník pi ,Pražských Novinách' a A.

V. Šembera až do 21. listopadu r. 1849 spoluredaktor

,Moravských Movin', a oba hlásili se k zásadám strany

národn liberální, nedovedh listu zjednati význanjšího

místa mezi politickými listy eskými tehdejší doby.

Vtšina menších list eských, jichž obsah je jen

parafrasí velkých žurnál pražských, urena byla pro

lid selský. Na jiné stavy žurnalistika eského hnutí

tém ani nepomýšlela. Ani list ,Hlásník' vydávaný

dr. C. Kampelíkem nebyl asopis, který by se byl

obíral potebami lidu dlného. Jeho nkolik jen vy-

šlých ísel netýkalo se otázky dlnické, nýbrž politických

otázek doby a dotýkalo se otázek tch úpln v duchu

tehdejší eské buržoasie. Tiskam byl list vnován jen

ásten a to jen proto, aby je zdržoval od pouliních

demonstrací. Jiného úkolu, pokud se týe dlník, neml.

Nejvtší rozkvt eského asopisectví za eského

hnutí revoluního spadá do doby od druhé polovice

r. 1848 až do polovice bezna r. 1849. Úplná svoboda

tisková, stouply zájem politický následkem zasedání íš-

ského snmu a událostí s ním spojených, byly rozkvtu

toho hlavní píiny. Rozehnáním íšského snmu v beznu

r. 1849, nesvoláváním snm, reakními kroky vlády

klesal interess o veejné události, a beznový tiskový zá-

kon z r. 1849 omezil dívjší svobodu tiskovou. Zavedl

kauce, které vydavatelé a majitelé list nemohli zaplatiti,

zrušil volnou kolportáž a stal se smrtící ranou ad
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menších list politických. Další reakní kroky vlády

poet list svými opateními ješt zmenšovaly, tak že

od druhé polovice roku 1852 až do poátku r. 1860 není

možno ani mluviti o eském novináství. Nebylo politic-

kého ruchu a nebylo tudíž ani politického asopisectva.



HLAVA DVANÁCTÁ.

KAREL HAVLÍEK.
Napsal Zdenek V. Tobolka.

Za eského hnutí revoluního na místech nejped-

njších stáU ti mužové: Fr. Palacký, Dr. Fr. L. Rieger

a Karel Havh'ek. Všichni ti byh píslušníci téhož poli-

tického smru, teba že v podrobnostech mezi jejich

poHtickými názory našly by se odchylky; náleželi všichni

ti stran národn liberální a stran té vnovali své

krásné, ba nejkrásnjší síly. Fr. Palacký byl intellektu-

álním tvrcem národn liberální strany, Fr. L. Rieger

jejím neúnavným a nejlepším mluvím i obhájcem je-

jích zásad ve sborech zákonodárných, Karel Havlíek

programu národn liberální strany cele a navždy za-

svtil své pero. Byl prvním, nejlepším žurnalistou ná-

rodn Hberální strany a stal se zásad strany té velkým

bojovníkem a muedníkem. Karlu Havlíkovi náležejí

následující ádky. ^

1 Z literatury celkové o Havlíkovi uvádíme: O vylíeni

innosti a významu Havlíkova pokusil se K. Tma: Karel Hav-

líek Borovský. V Hoe Kutné 1885. Dílo není dosud bez ceny

pes to, že není dosti kritické a že je to spíše materiál do služeb

politického smru postavený, nežli historické líeni. Tma užil

ady netištných pramen, z nichž nkteré se pozdji ztratily.

—

R. 1896 vydal T. G. Masaryk spis: Karel Havliek. Snahy a
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Havlíkovo mládí. Studie v Nm. Brod.

Karel Havlíek pocházel z katolické rodiny ku-

pecké ne práv chudé, ale také ne zámožné. Narodil

se 31. íjna r. 1821 v Borové u Pibyslavi; po rodišti

tužby politického probuzeni, který r. 1904 vyšel ve vydání dru-

hém, ponkud pepracovaném. Jak autor sám se piznává, není

jeho práce písn historická, nýbrž spise politická. Masaryk omezil

se pi studiu na literaturu a spisy Havlíkovy a jeho doby. Silné

politické pesvd^ení autorovo zaasté na úkor historické sku-

tenosti piítá Havlíkovi názory, jichž hlasatelem Havlíek

nebyl. Sr. mj referát o knize Masarykov v Naší Dob XI,

str. 787 ad. a Masarykv a mj lánek ,Havlíek skutený a fik-

tivní', tamtéž XII, str. 78 a 237.

Z pramen pro život, innost a význam Havlíkv zazna-

menáváme: L. Quise: Korrespondence Karla Havlika. V Praze

1903. Spis velmi cenný nejen tím, co podává z Havlíkovy kor-

respondence, ale i úvody a poznámkami vydavatelovými. Hlavní

zdroj korrespondence byla Havlíkova literami pozstalost, ucho-

vaná v knihovn Musea království eského. (Juisova edice ne-

obsahuje všechny listy v pozstalosti Havlíkov uchované. Zdá

se, že vydaná ást má se pokládati za díl, jejž bude následo-

vati ješt svazek nový. Pi líení svém užili jsme Quisova vy-

dání, zrevidovavše je podle Havlíkovy pozstalosti. — Pro bri-

xenskou dobu Havlíkovu dležito jest spolehlivé vydání V. V.

Zeleného: Karla Havlíka Rodinné listy Brixenské. V Hoe
Kutné 1888. Knihovna Havlíkova, bohužel, nebyla uchována;

byla rozprodána v dražb.

Spisy Havlíkovy máme nyní skoro úplné v nových vydá-

ních. Ze starších vydání dosud nepozbyla ceny edice Václava

Zeleného: Sebrané spisy Karla Havlíka. V Praze 1870, I.

R. 1897 vydal L. Quis: Básnické spisy Karla Havlika, r. 1904

Zd. V. Tobolka: Karel Havlíek Borovský: Obrazy z Rus, a

r. 1905: Voltaire: Nkteré povsti. Pekladem Karla Havlíka

Borovského. Týž autor uspoádal v r. 1900—1903 vydání: Karla

Havlíka Borovského Politických spis, v 5 svazcích. Ve vydá-
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svém psával se nkdy jako spisovatel Bore vský. Hned
v dtských letech vedle rodi, zbožné matky a prak-

tického, podnikavého a piinlivého otce, ml na jeho

vychování veliký vliv borovský fará Jan Bržek, u nhož
teta Havlíkova byla hospodyní. Jeho psobením Havlíek

již jako chlapec byl pouován o vznešenosti povolání

knžského a buzen byl v nm zájem pro bohosloví. ^

Na farní škole borovské, podle pání jejího patrona kní-

žete Karla Dietrichsteina utrakvisticky vedené,^ Havlíek

mnoho nezískal. Uitel Havlíkv Antonín Línek, a
byl jinak dobrý paedagog, píliš mnoho odpouštl tžko

chápajícímu Havlíkovi, maje zení na dozorce svého,

borovského faráe. Od podzimka r. 1830 chodil Hav-

líek, aby po pání rodiv a borovského faráe, kteí

chtli dáti hocha na studie, nauil se nmecky, do druhé

normální tídy v nmecké Jihlav. Na této škole poal

se probouzeti v malém Havlíkovi odpor k nmectví.

Neoblíbený editel školy Oller, nmecký šovinista, který

by byl chtl dti odraditi od snah eských, svým brutálním

vystupováním, mimodk vyvolával v žácích pudovou ne-

ních tch nalezne tená poueni 6 starších edicích Havlíkových

spis. — Pi líení vedle literatury práv uvedené a dále na

píhodných místech zaznamenané užili jsme výsledk svého ba-

dáni v Havlíkov pozstalosti v Praze, v archivech pražských

a vídeských a v literární pozstalosti dra A. M. Pinkase a jeho

syna Sobslava, kterou nám s nevšední ochotou dovolil pro-

studovati pan dr. Lad. Pinkas, zemský poslanec a advokát

v Praze.

1
J. Jungmann : Historie literatury eské. V Praze 1849, 2,

560. Informace pochází tam od samého Havlíka.

2 Že tato škola byla ve skutenosti utrakvisticky vedena,

nasvdují ukázky ze školních sešit. K. V. Adámek : V staré

škole Borovské, Národni listy z 25. srpna 1901.
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návist proti sob a proti svým názorm."' V Jihlav

se Havlíek nauil nmecky a na podzim r. 1831 dostal

se na školy do Nmeckého Brodu. Od íjna r. 1831

až do podzimka r. 1838 byl na školách v Nmeckém
Brod. Když na poátku r. 1833 rodie Havlíkovi se

pesthovali z Borové do N, Brodu, stal se N. Brod Havlí-

kovi druhou otinou. N. Brod nebyl v tehdejších do-

bách místo význané. Rázem bylo to msto zemdlské,

které ve vtším styku s ostatním svtem bylo proto,

že leželo na hlavní silnici mezi Vídní a Prahou. Dušev-

ního ruchu v Nm. Brod tehdy nebylo, národnostn

msto bylo eské, ale bylo neuvdomlé a mlo, jako

ada jiných mst eských, na venek nátr nmecký.

V N. Brod chodil Havlíek do tetí tídy školy hlavní

a od r. 1832 byl žákem praemonstrátského gymnasia.

Na hlavní škole nmeckobrodské neml dobrých paeda-

gog; na gymnasiu byli uiteli Havlíkovými knží,

vtšinou prodchnutí duchem joseíinismu. Podle uebné
osnovy praemonstrátské gymnasium nmeckobrodské

poskytovalo žákm velice málo pro život ; bylo jen

formální prpravou k studiu dalšímu. Ze všech professor

nmeckobrodského gymnasia tehdejší doby jediný ml
•i K. Havlíek: Obrazy z Rus. V Praze 1904. 23. — Havlí-

kv život až po jeho návrat z Moskvy vylíil V. Zelený v stati

:

Ze života Karla Havlíka (Osvta 1872 a 1873). Práce Zele-

ného je podnes cenná materiálem, který podává. Jinak však

nemožno se jí již pidržovati. Pohled do pozstalosti Havlíkovy,

která i Zelenému byla pístupna, ukazuje, že Zelený nacionální

vývoj Havlíkv nepostihl a že se (zdá se, že to inil úmysln)

vyhýbal konstatovati nmecké vlivy, i na Havlíka tolik psobící.

Pozdjší životopisci Havlíkovi, bez výjimky, pijímali názory Ze-

leného. — Havlíek o svém mládí napsal vzpomínky, které pod

titulem jAforistické zápisky Karla Havlíka Borovského' byly

otištny r. 1864 v Rodinné kronice.
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vtší vliv na myšlenkový vývoj student. Byl to P.

Václav Divok, v dob, kdy Havlíek vstoupil na gym-

nasium, tyi a ticetiletý, zasypávaný sympathiemi stu-

dent. P. V. Divok ml smysl pro studentské mládí,

byl prodchnut v duchu doby láskou k eské zemi,

byl pilný tená a budil lásku ke tení u svých žák.

P. V. Divok nebyl nikdy Havlíkovým uitelem ve

škole, ale pece ml na Havlíka vliv, roznítil v nm
touhu ke tení a touhu po sebevzdlání. V dob, kdy

ješt rodie Havlíkovi nepesthovali se do N. Brodu,

prostednictvím spolubydlícího svého Roberta Richtra

byl Havlíek získán pro názory P. V. Divoká, pozdji

seznámil se s P. V. Divokém i osobn a pilnul k nmu
vele. P. V. Divok rozdmýchal v Havlíkovi touhu po

sebevzdlání, a sebevzdláváním dospl Havlíek jako

žák tíd humanitních do stadia, kdy poínalo se v nm
probouzeti ešství. Dokladem tohoto vnitního vývoje

Havlíkova je jeho peklad vlastenecké básn nmec-
kého romantika Julia Mosena ,Die letzten Zehn vom
vierten Regiment', která tehdy mezi studenty nmecko-
brodskými a studenty vbec ^ tšila se oblib nejen

pro svoji vlasteneckou tendenci, ale i pro melodii

Ludvíka Bergera. Havlíkv peklad básn Mosenovy,

první eský, známý básnický pokus Havlíkv, nesnese

rozboru, ale pes to je to práce v Havlíkov život

význaná. Význam její leží v tom, že je první známkou

eského probuzení Havlíkova.

* V. V. Tomek: Pamti z mého života. V Praze 1904.

I, 68.



II.

Havlíek v Praze na filosofii a v seminái. Prvnf li-

terární plány.

Na podzim r. 1838 Havlíek byl poslán do Prahy

na studia filosoíická. Dostatená, teba že ne bohatá

penžitá podpora rodiv umožnila mu, aby se vnoval

jen studiím. Za studií filosofických .byli Havlíkovými

uiteli:^ u poslucha oblíbený a dobrý fysik Ferd.

Hessler; postrach student, písný a v anekdotách zv-
nný pražský ,Napoleon', mathematik Jos. Lad. Jandera;

každou studentskou nevázanost a dovádivost písn vy-

šetující Nmec, professor náboženství Jan Padlesák;

stízlivý uenec, pírodopiscc Karel Boivoj Presl; na-

dšený, studenty milovaný professor Fr. S. Exner, muž
jemného vystupování, odprce Heglv a apoštol filo-

sofie Herbartovy v Cechách; suchý, ale vzdlaný a hnutí

souasná mezi národy piln stopující historik Karel Jan

Vietz; podle povsti nesnášelivý professor Ant. Mtlller,

klassický filolog a aesthetik, který více cenil plynné a

pkné vypravování, nežli si hledl podrobností gram-

matických. A. Miiller a K. Vietz mli nejmocnjší vliv

ze všech professor na Havlíka. Oni oba nebyli ne-

znalí souasných hnutí literárních, oni oba v pednáš-

1 Vedle Havlíkových vysvdeni, stavu osob a seznamu

pednášek z doby studií Havlíkových o pomrech universitních

pouují memoiry: J. V. Fric, Pamti, 1885, I. — Ed. Hanslick,

Aus meinem Leben. Deutsche Rundschau, LXXIV, 337 ad. —
A. Meiszner, Geschichte meines Lebens. Wien 1884, I, 2. —
A. Springer, Aus meinem Leben. Berlin 1892. — V. V. Tomek:

Pamti z mého života. V Praze 1904, I, 29—30. — Viz též S. Frank-

furter, Graf Leo Thun-Hohenstein, Franz Exner und Hermann

Bonitz. Wien 1893.
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kách hledli si i soudobého ruchu mezi národy slovan-

skými. Od A. Mallera a od K. J. Vietze slyšel Havlí-

ek chválu Fr. L. Celakovského, od K. J. Vietze ^

dovídal se o pedácích všech národ slovanských, u Vietze

Havlíek slyšel chválit innost Dobrovského, F. Durycha,

J. Jungmanna, Safaíka, Palackého, KoUára, slyšel o Ru-

kopisech atd., atd. Od spolužák svých poal Havlíek

ssáti rozšíené tehdy na fakult názory protiklerikální

a nacionální.^

A nejen universita pražská, ale i celá mimouni-

Tersitní Praha psobila na Havlíka. Djinný význam

Prahy, šíící se nacionalism eský, tehdejší ideály vše-

slovanské, sympathie k Rusku, všechno to uchvátilo

mladou duši Havlíkovu.

Hned 16. ledna r. 1839 pod vlivem prostedí svého

se Havlíek rozhodl: ,Nminy jsem se zcela odekl, a

svatou libozvunou mateskou e uchopiv se vší chutí

Cechem chci býti i eí i skutky'. A od té chvíle piln

poíná se uiti eštin, pátelm svým snaží se psáti

esky a získává je pro své ideje. V duchu eské poesie

tehdejší doby, studující a napodobící píse lidovou,

poíná se obírati slovanskými písnmi lidovými. Teh-

dejší eský nacionalism a všeslovanství uchvátilo Hav-

líka za filosofických studií v Praze úpln.

Ale nejen nacionalismus a všeslovanství napluje

hlavu Havlíka jako posluchae filosofie, nýbrž i osví-

censký racionalismus, který vzrstu nacionalismu a vše-

* O vdecké výši, na které Vietz stál, dobe pouuje jeho

jediný spis: Das Studium der allgemeinen Geschichte nach dem

gegenwartigen Stand der historischen Wissenschaft und Litera-

tur. Prag 1844.

3 M. Schoenbaum: O Karlu Havlíkovi. Plzeské listy.

1905, . 23 a 34.



Karel Havlíek Borovský.

IV KARLOVÝCH VARKCH 2. KRVNA 1849 NARTL H. LEHMANN.)

slovanství pipravil pdu. Jako poslucha v prvním roce

íilosoíie seznamuje se Havlíek s knihou nmeckého
populárního filosofa z konce XVIII. století, racionalisty a

osvícence Joh. G. Zimmermanna, ,Uber die Einsamkei,

a uvažuje o jeho proticírkevních a demokratických

myšlenkách, v nichž nejednou propuká plamen myšle-

nek francouzských filosof, zvlášt Rousseaua. Osvícen-

Literatura eská devatenáctého stolet{. IH/l. 38
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ství Utvrzuje v Havlíkovi tehdy racionalismus, který

pi veškeré innosti Havlíkov je tolik význaný.

Již na filosofii rozhodl se Havlíek, že život svj.

vnuje službám národa. Jeho pevná vle nutila jej podle

pesvdení svého jednati. Jako filosof dlal si plány,

že zídí jakýsi seminá pro uitele a že založí asopis,

a jako filosof pro své ideály hledl si zjednati spolu-

pracovníky. Jeho organisátorský talent již tehdy jest

patrný. Dva spolužáky své, Viléma Gablera a Františka

Jirgla, snažil se získati pro spolenou, systematickou práci^.

Chtl, aby si rozdlili Evropu na ti ásti, a každý

jednu z tchto ástí aby prostudoval literárn a proce-

stoval. Havlíek sám vybral si východ Evropy. Získal

i druhy své pro myšlenku svou, ale sám jediný ml
nejvíce pevné vle jíti vyznaenou cestou. Jako tak

mnohé plány z mládí, i tento Havlíkv plán vzal

za své, r. 1844 byl již pohben nadobro. Fr. Jirgl byl

netený a nepracoval, V. Gabler roku 1844 nechtl

mnoho o eštin slyšet a svého závazku proto se zhostil.

Havlíek byl sám, aby pracoval o tom, o em z plánu

pracovati ml chut a schopnosti.

V druhém roce filosofie pemýšlel Havlíek již, jaké

zamstnání si zvolí po ukonení studií filosofických.

Jeho snaha prospti národu vedla jej k myšlence, aby

se stal knzem. Havlíek jako filosof byl oddán tra-

dinímu náboženství, hledal v nm útchu, a vyvolením

si knžství za své povolání byl by spojil vnitní pe-

svdení své s úmysly literárními. Nejprve pemítal

o tom, neml-li by vstoupiti do ádu jesuitského, po-

zdji, když se domníval, že by jako jesuita nemohl

3 Viz Gablerovy Vzpomínky na K. Havlíka v Osvt roku

1896, str. 957—968 a moji kritiku jich v Naší Dob X, 758—761.
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dobe býti literárn inný ve smyslu svých plán, roz-

hodl se státi se knzem neádovým. Dne 15. bezna 1840

oznámil rozhodnutí své matce, a dne 14. záí 1840 podal

žádost ke konsistoi za pijetí do alumnátu pražské

arcidiecese. Jeho vysvdení na odchodnou z filosofi-

ckých studií (dat. 7. srpna 1840) prokazovalo prospch

velice pilný a chování zcela slušné; pímluva jeho vy-

chovatele z mládí, tehdy vikáe v Pibyslavi, P. Bržka

dostaila, aby Havlíkov žádosti bylo pízniv vyho-

vno.

O prázdninách r. 1840 vykonal Havlíek s pítelem

svým V. Gablerem krátkou studentskou cestu esko-

saským Švýcarskem (pišel až do Dráždan), a na pod-

zim vstupoval do neútulných a tísnících zdí pražského

semináe. Když Havlíek stal se alumnem v Praze, vedli

správu pražského semináe * rektor Jan Biittner, muž
staiký, dtinn ješitný a již bezvlivný; spirituál Václav

Sigmund, lhostejný ke všemu, co inili v seminái jeho

koUegové, uzavený, ale srdce dobrého; praeses Ant.

Fr. S. Rošt, nejvlivnjší osoba tehdy v pražském semi-

nái, domáhající se slepé poslušnosti a pi každé píle-

žitosti alumnm doporuující zásady Alfonsa Marie de

Liguori i innost ádu jesuitského;" a konen viceprae-

ses Frant. Plaucar, nejvzdlanjší muž v seminái praž-

ském, pravá ruka A. Rosta, postrach alumn pro slí-

dní a posmšn jimi nazývaný »ficínek«. Na fakult

theologické uiteli Havlíkovými po celý rok jeho studií

theologických byli dva professoi Jan Smutek a Jan

Maan, lidé úzkostliv bojácní, studenty zbyten ne-

* Vedle Catalogu cleri o seminái v dob tehdejší infor-

muji : Vzpomínky Fr. Pravdy (Vojtcha Hlinky) ve Vlasti VII, 1 ad.

^ V. V. Tomek : Pamti z mého života. V Praze 1904, I, 38.

38*
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sužující a proto tšící se jejich pízni. Ze vŠech tchto

osob žádná nemla význanjšího positivního vlivu na

duševní život Havlíkv.

V dob theologických studií dotkla se Havlíka

filosofie Bernarda Bolzana. Havlíek neslyšel sice Bolzana

pímo, ale o jeho názorech byl pouen u horlivého

hlasatele zásad Bolzanových, professora náboženství na

polytechnice v Praze Frant. Schneidra. Schneider rád

v bytu svém vítal navštvující ho alumny a s nadše-

ním vykládal jim o Bolzanovi. Mezi tmito Schneidro-

vými návštvníky byl i Havlíek, který teba že astji

k Schneidrovi sám nechodil, pfes to o Bolzanových

názorech ml píležitost zhusta slyšeti od tch alumn,

kteí od Schneidra se vraceli a tlumeným hlasem o jeho

výkladech debattovali dávajíce pozor, aby jich nezastihl

A. Rošt, Schneidra tolik nenávidící praeses semináe.

Jako theolog zstal Havlíek vren svým literárním

plánm z doby dívjší. Studuje v seminái piln esky,

kupuje ze skrovných prostedk svých knihy anebo

vypjuje si je a hledí nabýti pehledu o eské pro-

dukci literární. Jako stoupenec Kollárovy vzájemnosti

slovanské uí se ,illyrsky', rusky a polsky, navazuje

styky se slovanskými studenty v Praze, zvlášt se stu-

denty polskými. Slavistické studie, studium slovanského

zempisu, djepisu, lidového básnictví již v seminái

zabraly Havlíkovi mnoho asu. Havlíek studiem tím

utvrzuje v sob víru v slavnou budoucnost Slovan,

kterou vštil J. Kollár, a sílí ve svém vdomí slovan-

ském.

Znalost polštiny pivádí Havlíka jako alumna k po-

znání myšlenek francouzského konvertity Huguesa Fé-

licité Lamennaisa. Jeho knihu, kurií zavrženou, namí-
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renou proti hierarchii i ímu, a vybízející k návratu

k uení Kristovu, k uení rovnosti, bratrství, svobody,

práva a lásky: ,Paroles un croyan, te Havh'ek v pol-

ském peklade a podléhá jejímu obsahu i form, upo-

mínající tolik na evangelium.

Za vlivu uvedené lektury a za vlivu okolí semináe

dostavují se u Havlíka pochybnosti náboženské. Osví-

censký racionalismus podroboval si jeho nitro. Živen

filosofií osvícenskou a vida hierarchické snahy pedsta-

vených pražského semináe, A. Rosta a Fr. Plaucara,

jest pivádn nejprve k otázce, jak snášejí se snahy

hierarchické s náboženstvím, a brzy po svém vstoupení

do semináe, v polovici íjna r. 1840, projevuje již ná-

zory protihierarchické. Když pozdji ješt dkladnji

seznává náboženskou neopravdovost svých kolleg, ob-

mezenost, domýšlivost, pobožnstkáství a ješitnost

pedstavených semináe, stává se zejm v zásadách

protihierarchickým. Se vzrstem názor protihierar-

chických dostavují se u Havlíka útoky rozumu na jeho

náboženské názory, v nichž od mládí byl vychován.

Jeho tradiní náboženství poíná ztráceti svoji dívjší

pevnost, a po váhání, tápání a dlouhém zápasu nevra

v nm vítzí. Dne 19. bezna 1841 piznává se Havlíek

v denníku svém k tomuto pevratu a oznauje se jako

nepítel zjeveného náboženství. Úpln v duchu raciona-

lismu XVIII. vku tehdy napsal: ,Já sám jsa svým bohem
v tch vcech neoekávám jiných vdc, jiné pomoci,

krom vlastní vle, vlastní síly své'.

Od této chvíle pálí Havlíka v seminái pda pod

nohama. Byl již od mládí opravdový, a proto ani nyní

nedovedl se smíit s tím, aby se stal knzem nemaje

víry, a již tehdy hledal cestu ze semináe. Jeho zpsob
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Studia v seminái, mén hledící si pedmt theologovi

pedepsaných a následkem toho mén dobrý prospch,

jeho protihierarchické snahy, pro nž dostával se do
konfliktu s P. A. Roštem, jeho zásady slovanské, ped
r. 1848 v Rakousku jako každé snahy nacionální za re-

voluní prohlašované, otevely Havlíkovi dvee semi-

náe díve, nežU sám byl rozhodnut seminá opustiti.

Když již dlel na prázdninách v Nmeckém Brod, do-

stal dne 9. záí r. 1841 od rektora semináe struný
pipiš, oznamující, že byl pro nedostatený prospch
v theologii a lehké zásady ze semináe vylouen.

III.

Ped odjezdem na Rus.

Po vylouení ze semináe, když Havlíek pijel

z prázdnin do Prahy, pomýšlel na to, státi se gymna-
sijním professorem. Professura nejvíce zamlouvala se

mu proto, že by mohl jednak pímo psobiti na mládež,

jednak snadnji se vnovati svým literárním plánm.
Uinil také kroky, aby dosáhl místa professorského,

ale kroky ty minuly se úinkem. Kandidát professury

byl tehdy nadbytek, a vedle toho Havlíek pi zkoušce,

jíž se pQdrobil, neobstál. Celý as svj tudíž vnoval,

nemaje zamstnání, jen píprav pro svou dráhu lite-

rární. Havlíek již tehdy urit má na mysli býti popu-

lárním spisovatelem a belletristou a podle plánu toho

ídí svoje studie. Zdokonaluje se v eštin a maje za

vdce Jungmannovu Historii literatury eské, te spisy

eské a prohlíží staré roníky eských listv. Obírá se

eskou prosodií, maje za uitele práce J. Malého, v pí-

in prosodické ceny dosti pochybné. Systematickým
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Studiím slavistickým vnuje mnoho hodin denn. Stu-

duje s perem v ruce, poizuje si výpisky a dlá si

vcnou bibliografii. Jeho tením tehdy jsou J. Dobrovský,

J. Sreznvskij, Andrej Kaysarov, ^ žák A. L. v. SchlOzera

a j. Maje za vzor Fr. L. Celakovského studuje lidovou

píse slovanskou. KoUárovy Zpievanky, sbírky lidových

písní Václava z Oteska a sbírky Fr, L. Celakovského

uvádjí jej v bližší poznání lidové písn slovanské.

Práce cestovatele po zemích slovanských Adama Czar-

nockého seznamují jej se svtem slovanským. I myšlen-

kami polského messianismu Havlíek se piln obírá a

te evangelium polské emigrace, Adama Mickiewicze

,Ksi^gi Národu Polskiego i pielgrzymstva polskiego',

formou tak siln upomínající na Havlíkovu dívjší

iekturu, Lamennaisa.

Havlíek v té dob však obrací zetel svj i k lite-

raturám neslovanským a pipravuje se na Iekturu n-
kterých spis nmeckých, tehdy zvlášt na studium

Lessinga.

Osvícenské ideje, svým racionalismem sympathické

založení povahy Havlíkovy, živí ho i v této dob. Spis

nmeckého osvícence Hermanna Samuele Reimarusa,

,Abhandlungen von den vornehmsten Wahrheiten der

natrlichen Religion', nepímo Havlíka seznamuje

s Wolffovou ,Theologia moralis' a uením anglických

deistv.

Organisátorský talent Havlíkv a systematinost

jeho povahy projevují se tehdy zcela zejm. Havlíek

rozšiuje dívjší literární plány ze studií filosofických

3. pomýšlí za souinnosti nkterých svých pátel vydati

1 L. Quis: Havlikovy zápisky o slovanském bájeslovi. eský
lid VI, 216^
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krátké populární píruky djin politických a literární

historie, píruku pro uitele o vyuování a vychová-

vání, a chce se jako opravdový stoupenec Kollárovy

vzájemnosti slovanské za pomoci jiných pokusiti o vy-

dání mluvnic slovanských jazyk, o vydání rusko-eského

slovníku, národní slovanské chrestomathie a o sepsáni

cestopis po zemích slovanských.

Ale Havlíek již tehdy rozhodnut jest psobiti

i spisy vlastenecky buditelskými, romány a povstmi,

veršem, satirou a humoreskou, tragedií i veselohrou.

Zachovaly se nám názvy spis, ^ jež Havlíek obmýšlel

sepsati. Z názv tch jest patrno, že láska k vlasti a

odpor k snahám hierarchickým byly by v nich bývaly

vdími myšlenkami, kdyby spisy ty byly bývaly kdy

sepsány.

Havlíek zamýšlel vydati cestopisy po zemích slo-

vanských, a pedsevzetí to pikazovalo mu z autopsie

poznati zem slovanské. Ze svých nepatrných prostedk
podniká tehdy nkteré cesty. V ervnu r. 1842 vykonal

krátkou cestu do severovýchodních Cech, po Jizee a

Prachovskými skalami, od 30. ervence roku 1842 do
7. záí r. 1842 dlel na cest v západní Halii, na Slo-

vensku a Morav.

Havlíka na cestách nedojímají ani tolik krásy pí-

rodní jako nejvíce život lidu a pak místa historicky

památná. Na cest Slovenskem nkolik dní prodlel

Havlíek v Lipt. sv. Mikuláši. Seznámil se tam se slo-

venskými vlastenci Kašparem Fejérpatakym, Michalem

Miloslavem Hodžou a jeho bratrem Ondejem. Z úst

jejich slyšel o literárních snahách na Slovensku, vidl

2 V. Zelený v Osvt 1872, 655—656. L. Quis: Havlíek
jako belletrista-prosaik, v Kvtech 1898, 8.
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nadšení pro Kollárovy vlastenecké snahy a dovídal se

o illyrismu Gajov.

IV.

Cesta na Rus. Ve Vídni a ve Lvov. ^

Jako kandidát professury seznámil se Havlíek blíže

V Praze s P. J. Šafaíkem. Známost ta mla pro Hav-

líka veliký význam. Šafaík nejen byl Havlíkovi

rádcem v jeho studiích (Havlíek poal v té dob stu-

dovati jeho ,Slovanské starožitnosti'), ale ml i pelivou

starost, aby Havlíkovi opatil njaké zamstnání. Na
podzim r. 1842 obrátil se na Safaíka universitní pro-

fessor moskevský Michal Petrovi Pogodin, štdrý pod-

porovatel vdeckých snah Safaíkových, s prosbou, aby

mu zaopatil neprodlen njakého echa vychovatele

do Moskvy. Šafaík doporuil Pogodinovi Havlíka.

V druhé polovici íjna r. 1842 vydal se Havlíek

do Vídn, aby se tam setkal s Pogodinem z Mnichova

se vracejícím a aby s ním odejel na Rus. Ve Vídni

uveden byl do rodiny buditele srbské literatury Vuka
Stefanovie Karadžie a v kruhu jeho pátel ml píle-

žitost rozmlouvati srbsky a slyšeti o literárních pom-
rech srbských. Vedle toho i Víde jako sídelní msto
nezstala na Havlíka bez dojmu. Dne 1. listopadu 1842

Havlíek opustil Víde a ubíral se na Rus. Nemaje

pasu, byl nucen od poátku listopadu 1842 až do

8. ledna r. 1843 zstati ve Lvov. Pobyt Ivovský Hav-

líkv obzor nemálo rozšíil. eský spisovatel K. V.

Zap, tehdy akcessista úetní kanceláe ve Lvov, jako

hostitel Havlíkv uvedl hosta svého do eské spole-

1 Viz náš lánek ,Cesta Karla Havlíka na Rus' ve Zvonu

IV, str. 648-650.
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nosti ve Lvov, a mezi literáty polské a rusínské. Ve
Lvov Havlíek blíže seznámil se s Rusíny, historikem

Halie Divišem Zubrickým, básníkem a sbratelem písní

lidových theologem Jakubem Holovackým, osobn po-

znal Poláka Adama Junoszu Roáciszewského, dárce pol-

ských knih eské musejní knihovn a pítele V. Hanky.

Styk s Rusíny uvádl Havlíka k studiu pomr církve

ecko-katolické. Zap a Poláci pouovali Havlíka o lite-

rárních proudech polských. Oblíbený tehdy polský spi-

sovatel Henryk hr. Rzewuski a jeho nekritický obdivo-

vatel, romantik Michal Grabowski stali se vedle starých

roník illustrovaného asopisu ,Lwowianina' polským

tením Havlíkovým. Knihovna Zapova poskytovala

Havlíkovi lekturu eskou.

Nejvíce asu vnoval ve Lvov Havlíek studiu

romantických povídek, v ,Kvtech' od r. 1837— 1840

uveejnných. Rozbíral je peliv a zaznamenával si

o nich svj soud. Líbily se mu práce Tylovy a Jana

z Hvzdy, odsuzoval povídky K. Sabiny, díval se celkem

na eskou literární produkci tehdejší oima obecného

mínní eského.

V lednu 1843 Havlíek opustil Lvov, a pes Radzi-

willow, Berdycu, Kijev, Orel a Tulu stihl dne 5. února

r. 1843 v poledne do Moskvy. Byl v míst, pro nž
v Praze velou láskou hoela snad všechna eská srdce

a pro nž velou láskou hoelo i srdce Havlíkovo.

V.

Na Rusi. Havlíkovy studie a myšlenkový perod. —
Literární plány.

Havlíek na Rusi dlel od ledna r. 1843 až do er-

vence r. 1844. Byl tam vychovatelem syna a synovce
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universitního professora moskevského Štpána Petrovie

Sevyreva, jehož jméno jist asi poprvé zaslechl v ped-

náškách Vietzových,

Na Havlíka nové prostedí mlo vliv neobyejn
veliký. Ani tak hned nepozoroval, že jest ve státu, který

je absolutistický, ponvadž sám ze státu takového, Ra-

kouska, picházel. Za to tím více upoutalo jeho pozor-

nost, že stát i církev v Rusku tsn jsou spiaty, a že

ve stát, v Cechách tak velebeném, panuje náboženská

a národnostní nesnášelivost. Havlíek byl ohromen ve-

likostí Ruska a tím, že stát, v nmž ml žíti, pevážnou

vtšinou byl slovanský. Krom tí msíc, které strávil

na venkov ruském v Smolenské gubernii, Havlíek žil

skoro stále za svého pobytu na Rusi v Moskv. ^ Moskva

byla tehdy o málo menší Vídn, ale to, co do velikosti

scházelo jí k Vídni, nahrazovala Havlíkovi její slavná

minulost a její tehdejší význam v ruském a slovanském

život. Po Petrohrad bylo to druhé msto veleíše

ruské, první stedisko duchovní innosti na Rusi.

V Moskv tloukla za pobytu Havlíkova na Rusi tepna

kulturní innosti ruské, v Moskv filosofie Schellingova

tehdy ustupovala vítzn postupující filosofii Heglov,

Goethe, zvlášt jeho druhý díl ,Fausta', stal se oblíbe-

ným tením ruské universitní mládeže. V Moskv také

veleben byl tehdy zakladatel ruské ,naturalistické' školy

N. V. Gogol, a s despektem bylo pohlíženo na petro-

hradské romantiky V. A. Zukovského a A. Puškina, ^

1 S. Volkonskij : teni z ruských djin a z ruské literatury.

Peložil Lad. Hofman. V Praze 1901. — A. G. Stín : Historie lite-

ratury ruské XIX. století. Ve Velk. Meziíí 1891. — H. Bap-

cyKOBT.: !>Kii3Hb H xpy^bi M. TI. noro,T,HHa. C. 116. 1888 ad.

2 Na rzných místech v knize V. A. Franceva: OncpKn
no iictoi^íh HciiiCKaro B03po»ji;eHÍíi. Bapniasa 1902.
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a to práv tak, jak na n s despektem pohlížel v Praze

Šafaík. Nejbližší kruh, v nmž se Havh'ek v Moskv
pohyboval, byl kruh prodchnutý fantasticko-idealistickou

filosofií Schellingovou. Havlíkv zamstnavatel prof.

Sevyrev byl hlavou tohoto sdružení, M. G. Pavlov, M.

P. Pogódin,
J. V. Kirjevskij, A. S. Chomjakov,

J.
AI.

Sngirev, O. M. Bodanskij byli pedními leny kroužku.

Za orgán mli asopis ,Moskvifanin' (od r. 1841) zastávající

hlavní zásadu všem lenm kroužku spolenou: západ je

shnilý, jak poprvé povdl sám prof. Sevyrev, východu

náleží budoucnost. ást tohoto kroužku šla i dále a

zcela nekriticky ruský byrokratický a militaristický abso-

lutismus své doby prohlašovala za systém národní a

neskrblila chválou vlád cárá Mikuláše.

Se vznešenými pedstavami o Rusku, v Praze obecn
rozšíenými, Havlíek vstoupil na ruskou pdu a toužil

poznati všechnu tu velebnost, pro niž v Cechách tolik

Rusko chválili.

Jako již díve na cestách, tak i nyní v Rusku za-

jímá Havlíka pedevším život. Ruský život chce po-

znati dokonale, byste proto posuzuje vše a iní si od

jízdy své na Rus o všem, co zapamatovati si sluší, po-

známky. Debattuje se studenty v Moskv, rozmlouvá

na venku se sedláky, v hostinci pozoruje ruské kupce,

dává se pouovati od ruských knží o pravoslaví, úastní

se lidových slavností atd. atd. Má píležitost úastniti

se debatt nejen s Rusy, ale i s Poláky, hojn v Moskv
studujícími, od nichž pouován jest o sporu rusko-

polském, a dokonce seznamuje se i s bulharským stu-

dentem, který povdl mu mnoho o pomrech na Bal-

kán. A vedle pozorování života a rozmluv vzdlává se

Havlíek i knižn. Moskevská universita mnoho mu ne-
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poskytla, pednášky professorfi se mu nelíbily a proto

na n nechodil; za to knihy moskevských pátel roz-

šíily jeho obzor duševní mrou neobyejnou a valn

pisply ku perodu jeho zásad.

Brzy po svém píjezdu do Moskvy cítil Havlíek

potebu zdokonaliti se v ruštin a informovati se o Rusku

v pítomnosti i minulosti. Vostokova a Puchmajerova

grammatika, slovník ruské akademie a J. A. E. Schmidta

malý píruní slovník rusko-nmecký a nmecko-ruský

byly Havlíkovými uebnicemi ruštiny. O Rusku pí-

tomném vedle spisv a pouování len kroužku mos-

kevského pouovala Havlíka literatura nmecká. Cesto-

vatelé
J. G. Kohl, J. Ch. Peti, H. J. Blasius a v XVII. stol.

žijící J. A. Mandelslo byli tehdy Havlíkovou lekturou.

Moskvianin, Otestvennyja Zapiski, do nichž ukládal

své práce ruský kritik V. G. Bélinskij a staré roníky

zaniklého Nabludatla poskytovaly informace o kultur-

ním snažení Rus. Z literárních koryfe ruských Hav-

líek poznal Puškina, Lermontova a Gogola. Obíral se

také módním tehdy novellistou Vladimírem Alexan-

droviem hr. Sologubem. První dva literáty vlivem svého

moskevského okolí zavrhoval jako nenárodní, Gogola,

jejž slyšel velebiti v Praze, ve Lvov i v Moskv, od

první chvíle si zamiloval. Pozdji soud svj o Puškinovi

i Lermontovi zmnil a dokonce z obou i pekládal,

Gogolovi v sympathiích vždy zstal vren, ml jej

v lásce vždy tak, jak vroucn si jej zamiloval pi prv-

ním jeho spisu. Sologub líbil se Havlíkovi vtipnou a

satirickou stránkou svých novell.

Havlíka do minulosti ruské pirozen uvádly d-
jiny národního historika ruského, na pramenech zalo-

živšího práce svoje a prosáklého duchem romantismu,
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obecn velebeného N. M. Karamzina, do nejstarších

dob ruských vdcem mu byl gottingský professor A.

L. Schlozer svým pekladem a výkladem Nestora,

v nmž, jakož i v jiných pracích Schlozerových, nalézti

lze patrné stopy jeho píznivého mínní o slovanské

jednot.

Na Rusi Havlíek zstal vren svým studiím e-
ského jazyka a eské literatury. V Moskv poal se

studiem Jungmannova Slovníka, a v Moskv blíže a

hloubji seznámil se s Kollárovou ,Slávy Dcerou', kterou

v Cechách poznal jen v úryvcích, a s obma Rukopisy,

z nichž úryvek do nminy peložil již za pobytu svého

v pražském seminái. Knihovna prof. Bodanského po-

skytovala mu novinky eské literatury. Vedle Kvt
etl na Rusi r. 1844 v Cechách vyšlé spisy: Drah. M.

Villaniho, C. Hnvkovského, J. E. Vocela, K. Sabiny,

J. Malého a j. Všechny uvedené eské samostatné spisy

z r. 1844 Havlíkovi se nelíbily. Ruské studie Havlí-

kovy zmnily dívjší nazírání jeho na literární pro-

dukci eskou.

Na Rusi Havlíek nezapomínal na své pedsevzetí

z dob studií filosofických: literárn i cestami prostudo-

vati východ evropský. V Praze sliboval pátelm svým,

že bude se obírati též pomry švédskými, pokud jich

pro poznání východu bude potebovati, v Moskv k slibu

svému uinil první kroky a studoval švédsky podle gram-

matiky Gustava Sjoborga. Jinak Havlíka zajímala lite-

ratura polská a studium lidové poesie slovanské. Pro

poznání vzdlanosti a literatury polské nevolil Havlíek

spis autor duchaplných, ale pilných a zvlášt mate-

riál dobe podávajících. Archaeolog K. W. Wójcicki a

Michai Wiszniewski byli v tom smru jeho hlavním

I
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tením. V Moskv peetl Havlíek také pamti oblí-

beného mazovského šlechtice, stateného a vtipného

vojáka a rváe Jana Chryzostoma Paseka, a asi na upo-

zornní prof. Ševyreva, osobního pítele A. Mickiewicze

a nadšeného pekladatele Konráda Wallenroda, pustil

se do studia Mickiewiczova Konráda Wallenroda. V studiu

lidové poesie slovanské pidržuje se Havlíek nejprve

Sušila a Celakovského, pozdji patrn zase na upozornní

prof. Ševyreva obírá se i slovanskými básnmi epi-

ckými, pohádkami a povstmi. Byliny ruské blíže po-

znal ze sborníku pipisovaného Kiršovi Danilovu, etl

znárodnlé epické zpvy dalmatského básníka Andrije

Kaie Miošie a probíral se sbírkami J. Sacharova.

I s maloruskou poesií lidovou na Rusi se blíže seznámil.

Ale pes všechny studie uvedené Havlíek neza-

pomíná na studium bohaté literatury nmecké. Popu-

lární osvícenská nmecká filosofie
J. G. Zimmermanna

myšlenkov živí ho i na Rusi. Z Prahy, z dob studií

filosofických, znal, jak jsme výše napsali, Zimmermannv
spis ,Uber die Einsamkei, v Moskv proetl Zimmer-

mannovu práci ,Vom Nationalstolze', jež srší vtipem

a humorem, zavrhuje národní hrdost na nevdomosti
založenou a prosycena je touhou po svobod; soudí o ní,

že je to ,velmi dobrá vc'. Jako budoucí belletrista stu-

duje pro informaci literárn historické práce a te n-
mecké básníky a belletristy. Setlý, teba že ne hlu-

boký L. B. WolíY, a pilný Franz Christoph Horn jsou

literárn historickými rádci Havlíkovými. Vlivem mos-
kevského okolí universitního, v nmž za píkaz uni-

versitní mládeže pokládalo se peísti druhý díl Goe-
thova ,Fausta', te tohoto velikána. Vedle ,Fausta' peetl
i Goethovy ,Aus meinem Leben' a ,Wilhelm Meisters
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Wanderjahre'. Ideje mladého Nmecka psobí na Hav-

líka K. Gutzkowem, povrchní osvícenství nmecké We-
brovým posmrtným dílem ,Demokritem'. Nejmocnjší
vliv však z nmecké literatury na Havlíka za pobytu

jeho na Rusi ml velký reformátor nmecké literatury,

Lessing. tvrt roku piln a napiat obíral se tením
tináctisvazkového Lachmannova vydání spis Lessin-

gových, a když doetl dne 19. prosince r. 1843 poslední

nepetenou stránku vydání spisovatele, který uinil

v nm nemalý pevrat, s radostí mohl ukoniti svoje

poznámky výkikem: ,Sláva!' Lessingem upozornn byl

Havlíek na studium Plautovy veselohry ,Captivi' a na

nmeckého epigramatika, Lessingem svému významu
navráceného Logaua.

V prvních týdnech svého pobytu na Rusi Havlíek,

živený v Cechách do té doby podivem k Rusku, je

nadšen vším ruským. Všechno bez kritiky chválí: di-

vadlo, muže, v jejichž kruhu se nacházel, ruského se-

dláka, ruského kupce, celý ruský pravoslavný národ.

Ale již v polovici kvtna r. 1843 nevelebí na Rusi

všeho. Již se mu nkteré vci zaínají nelíbit. Nelíbí

se mu uzavenost spoleenských tíd, nemravnost vyšší

spolenosti, ruské ,inovnictví', a ásten i ruská lite-

ratura. Vytýká, že ruské literatue chybí nezištnost,

pravá, upímná, vytrvalá práce a láska k národu, a že

kvantita ruské literatury neodpovídá její kvalit. V duchu
moskevského kroužku, v nmž žil, nenávidí Petrohrad

jako ,hlavní sídlo nenárodní strany literátor, která se

áblovským úsilím o to stará podkopávat rozum a mrav-

nost šlechty vším neádem francouzské, nmecké a ji-
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ných cizozemských literatur'; ale v polovici kvtna r. 1843

vidí již chyby i na Moskv a soudí, že vtšina literát

moskevských není lepší nežli jsou petrohradští. V íjnu

r. 1843 dostává se Havlíek do prudkých zásadních

konflikt s prof. Sevyrevem.

Pod vlivem nedávno dokonené lektury své, Zim-

mermannovy knihy .Vom Nationalstolze', vystupuje proti

národnímu šovinismu Sevyreva a jeho pátel, odsuzuje

jich stanovisko k Polákm a jich nekritické tupení n-
mecké kultury, na níž, jak Havlíek dobe vycítil, kruh

prof. Sevyreva založil své theorie. Z názor prof. Se-

vyreva a z názor pražských o Rusku zvolna se Havlí-

ek vybavuje. Na poátku listopadu r. 1843 sice ješt

v duchu svého literárního okolí odsuzuje Puškina s jeho

druhy jako ,imitatorum pecus', avšak o velikosti mos-

kevských professor zmnil již zcela své mínní. Jediný

Boanskij se Havlíkovi zamlouvá; má o nm lepší

mínní, než jaké si pinesl z Prahy. Plané vlastenectví

a koketování se Slovany je mu zcela protivné. Roste

v nm nejen odpor k moskevským professorm, ale

i k Rusku, které, jak 6. listopadu 1843, napsal, ,hranií

s Kytajem'. V lednu r. 1844 dívá se Havlíek na ruské

pomry již zcela oteven, bez brejlí mámení, které si

pivezl s sebou z Prahy. Nelíbí se mu docela ruské i-

novnictví a absolutistická libovláda, zatracuje robotu

ruskou, ruský ,obrok', vyssávání a petžování dlník
pány. Na ruském sedláku, o nmž si myslil díve tolik*

pkného, již vidí, že je zubožený, nevzdlaný, utýraný,

že rodinné svazky sedlák jsou rušeny, že sedláci nejsou

tak mravní, jak se domýšlel. Život v mstech je mu
protivný pro frivolnost, zvlášt pro prostituci. Odsuzuje

všemocnost ruského knutu, který na Rusi ,zastane více

Literatura eská devatenáctého století. III/i. q«
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než u nás v Cechách celý kancelá písa a drábfi^

nenávidí epikurejství mstského obyvatelstva. Ale pece

ješt si nedvuje, domnívá se, že vidí vše ernji

nežli je ve skutenosti, a tší se, že zase pozdji bude

souditi o Rusku lépe. Ale marn. Rusko stává se Hav-

líkovi protivným; nejen z vcných dvod, ale i z osob-

ních nepíjemností pálí ho na Rusi pda pod nohama,

touží po Cechách, zvlášt po Praze.

V první polovici kvtna r. 1844 Havlíkova nechut

k Rusku je na svém vrcholu. Moskevské povrchní vla-

stenení, demonstrativn namíené proti Petrohradu a

jevící se zvlášt ve vnšnostech, málo opravdové vla-

stenecké práce, mnoho eí a málo skutk, na oka

chování se bratrské k Slovanm, v nmž tehdy Havlíek

vycioval nedobré úmysly, ruská chtivost, to všechno

a snad ješt jiné odcizilo Havlíka moskevskému úed-

nímu patriotismu docela. Dne 13. kvtna r. 1844 na-

psal: ,Za tu cenu, za kterou by oni dlali dobrodiní,

za takovou cenu já je neberu', a téhož dne si povzdychl

nad svými pražskými ideály: ,Slovanství se vzmáhal

Aby jenom KoUár mohl pijet do Rus místo mnel On
by si zoufal za to, ím sám k tomu Slovanství dopo-

máhal! . . Kdo chce Cechm opravdu dlat dobrodiní,

a je posílá na své útraty do Moskvy!' V té dob, kdy

mizely Havlíkovi jeho pražské sny o Rusku, v té dob
roste v jeho hlav pevná víra v budoucnost ešství,
láska k otin, které si poíná více a z pesvdení
hlubokého vážiti, a rodí se sympathie pro Jihoslovany.

Dne 13. kvtna r. 1844 byl Havlíek rozhodnut co nej-

díve z Ruska vrátiti se do své otiny. Dne 6. ervence

r. 1844 vydal se z Moskvy na cestu do Cech. Opou-

štl Moskvu s nechutí ,k ruštin', a skoro beze všech



LITERÁRNÍ PRÁCE HAVLÍKOVY NA RU8L 563

intimnjších styk. S jediným O. M. Bodanským zstal

v pátelštjším pomru. *

Za pobytu v Rusku poal Havlíek býti promy-

šlen literárn inným. Snaha psáti byla u nho již

ped odjezdem na Rus, rostla s jeho nacionálním sí-

lením. Na Rusi pipravuje se Havlíek k soustav-

nému spisování a k publikování prací.

Vedle plán literárních, které pinesl si z Prahy,

iní si adu nových pedsevzetí literárních. Chce poku-

siti se na rzných polích literárních, ale pes to tehdy

má stále na pamti, že za hlavní svj cíl vytkl si bel-

letristiku.

Obíraje se nmeckou lekturou literárn historickou

a kritickou, rozhodl se brzy po píjezdu na Rus sepsati

,aesthetiku'. Nemlo to býti dílo hluboce filosoficky

i literárn založené, nýbrž jen ,holý katalog všech dobe
povedených díl a ástek'. Lekturou Gogola piveden byl

na myšlenku sepsati historický román ze života ukrajin-

ských kozák, k nimž cítil nemalé sympathie nejen

pro ,neobyejnost jich djin', ale i proto, že Kozáky

pokládal ,jako ozvnu našich rot husitských'. Pipra-

voval se psáti do asopisu eského Musea referáty

o ruské literatue, chtje, aby eský list ml díve zprávy

o ruských vcech nežli je mívaly v Lipsku vycházející,

Dr. J. P. Jordánem redigované ,Jahrbiicher fur slavische

Litteratur, Kunst und Wissenschaf. Byl jednu chvíli

také pipraven zapoíti s uskutenním své myšlenky

již v Praze vzniklé a na Rusi perozené, a chtl sepsati

za pomoci svého pražského pítele J. T. Klejzara ,Ned-

* V. A. Francev: OnepKH no HCTopÍH MemcKaro BOSposK-

«eHÍH. BapiuaBa 1902. LXV.

39*
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vdí almanah na rok 1848', satiru to ,na uenost,

na spisovatele a na duchovní i svtskou vrchnost

vbec, specialissime autem na jubileum pražských

vysokých škol'. Ale ze všech zmínných plán ani je-

diný nestal se skutkem a pi vtšin jich ani ku pí-

pravné práci nedošlo.

VI.

Havlíkovy peklady z Gogoa.^

Za svého pobytu na Rusi z ruských belletrist

nejvíce Havlíek obíral se zakladatelem ruské ,natura-

listické' školy, Nikolajem Vasiljeviem Gogolem. Hav-

líkov povaze, od mládí praktické a k stízlivému na-

zírání na skutené pomry již z domu otcovského

uvyklé, nejlépe odpovídal tento ruský prosaista, který se

nelekal bez brejlí se podívati skutenosti tváí v tvá

a který dovedl nad hloupostí a malicherností lidskou

propuknouti v smích, v nmž tajily se slzy.

Havlíek s jménem Gogolovým seznámil se již

díve, v Praze za svých studií. Z úst professora K. J.

Vietze slyšel o Gogolovi: ,der echt nationale Gogol' a

v domácnosti P. J. Safaíka slýchával s nadšením mlu-

viti o tomto velikánu nové ruské literatury. Šafaík

sám od r. 1839 znal se osobn s Gogolem z jeho po-

bytu v Praze a byl s ním v písemných stycích; na

práce Gogolovy rodinu Safaíkovu velice záhy upozor-

niU ruští professoi O, M. Boanskij a M. P. Pogodin,

kteí rádi vidli, že cho Šafaíkova v prázdných chví-

lích se pokoušela o nkteré ukázky pekladu z Gogola.

Na své cest na Rus, za mimovolné zastávky ve Lvov,
1 Sr. B. A. í>paHri;eB'ii : H. B. roro:iib bx MemcKoií .Tirrepa-

Tjpi. C. ne. 1902.
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slyšel Havlíek novou chválu na Gogola z úst svého

hostitele, K. V. Zapa, který r. 1839 otiskl v Kvtech

peklad Gogolova ,Tarasa Bulby' a tak první seznámil

eské tenástvo s ruským spisovatelem, o nmž v e-
chách již od r. 1838 objevovaly se nadšené noticky

v asopisech. Zap však nejen že obrátil pozornost svého

hosta na Gogofa, nýbrž i vybídl a zavázal Havlíka, že

bude z Gogola pekládati. Peklady ty zamlouval si Zap

pro svou sbírku, jejíž první svazek práv tehdy ml
pipravený do tisku, pro ,Zrcadlo života na východní

Evrop'. ,Zrcadlo' byla sbírka, jejíž založení vyplynulo

z touhy opravdov poznati slovanské národy. Zap chtl

podati v ,Zrcadle' pouení o lidech a zemích na vý-

chod Evropy, chtl seznámiti s jich spoleenským ži-

votem, povahou, zvyky, obyeji, jich osudy, památkami

historickými, a cíle svého zatím chtl dojíti uveejo-

váním obraz, cestopisných nástin, národních anekdot

a povstí, vybíraných pímo u spisovatele toho kterého

národa. Za spolupracovníka pro tuto sbírku ve Lvov
získal si Havlíka, který již v Praze jevil chut peklá-

dati z ruštiny.

Když Havlíek pišel do Moskvy, nalézalo se práv
na trhu knihkupeckém tyrsvazkové vydání »CoMiiHeHÍH

HiiKOJiaa roro:iH« (C llcrepóypri. 1842), a u moskev-

ského zamstnavatele Havlíkova, prof. Sevyreva, byl

dokonce sklad spis Gogolových. Havlíek sotva že se

po Moskv ohlédl, hned, cht zstati vren svému slibu

Zapovi danému, z nového vydání Gogolových spis

zaal pekládati. Z prvního dílu nepekládal vbec nic;

práce v nm obsažené prohlašoval v pedmluv sám

autor za pokusy nevelké ceny, Havlíek proto tchto

pokus nepevádl. Za to z dílu druhého, jehož
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obsah hledl k životu maloruskému, vybral si nkolik

vcí. Ped 13. kvtnem r. 1843 ml již peloženu z dru-

hého dílu idyllu dvou dobrosrdených starých manžel,

na vsi jednotvárn a pece šastn trávících život, ,Sta-

rosvtská šlechta'; na poátku listopadu r. 1843 byl

hotov s pekladem vtipné satiry ze života mstského,

,Povst o tom, kterak se rozhnvali pan Matj s panem

Matoušem', a zaátkem umlecky velmi cenné fantasticko-

legendární povídky ,Vij', který obsahoval popsání kijev-

ských bursákv a podle Havlíkova mínní byl by se

nad jiné hodil Zapovi pro jeho ,Zrcadlo'.

Na poátku listopadu r. 1843 pomýšlel také na

opravení Zapova starého, v Kvtech r. 1839 otištného

pekladu, epopeje kozáctva XVI. vku, ,Tarasa Bulby',

podle nového zpracování, ale k uskutenní tohoto

plánu nedošel.

Všechny uvedené peklady Havlíkovy byly ureny

a zaslány Zapovi pro jeho ,Zrcadlo', ale nevyšly v nm.
Tetím dílem r. 1844 ,Zrcadlo' zaniklo, a Havlíek

tudíž pomýšlel na otištní svých peklad z GogoFa

jinde. Zaátek povídky ,Vij' s názvem .Kyjevští štu-

denti, jak byli ped asy' vyšel v ,Ceské Vele' (1./5.

1846), jPovst o tom, kterak se rozhnvali pan Matj

s panem Matoušem' v M. Gogola Zábavných spisech

(1847, I, str. 203—278) a ,Starosvtská šlechta' r. 1845

v Bibliothece zábavného tení. (Nový bh, sv. V., str.

102-134).

Havlíek ješt na Rusi poal pekládati nkteré

z tch Gogolových prací, jejichž látka byla vzata ze ži-

vota petrohradského. Dokonil pak peklady ty v Ce-

chách asi brzy po svém návratu z Ruska. Z 3. dílu

spis Gogolových vybral dv povídky, ,Noc' a ,Pláš,

I



MÍNNÍ HAVUÍKOVO O 8P18KCH OOGOl/oVÝCH. 567

jež líí typy petrohradských byrokrat a ubohost ruského

inovnictví, a drobnou humoristickou rtu ,Koárek'.

Peklad ,Nosu' vyšel r. 1845 v Bibliothece zábavného

tení (Nový beh, sv. V., str. 33—67), ,Plášt' v Gogo-
lových Zábavných spisech (1, str. 279—326) a ,Koárku'
v ,eské Vele' r. 1847. (26./11.).

Gogola Havlíek vždy si velice vážil a i pozdji

jako redaktor ,Národních Novin' z nho pekládal a

tiskl. Když po vydání oktrojované ústavy r. 1849 po-

litický zájem v Rakousku ochaboval a nebylo dosti po-

litické látky pro ,Národní Noviny', Havlíek sáhl ke

Gogolovi a uveejoval v denníku svém (20./7.— 11./9.

1849) první díl ,Mrtvých duší', maje nadji, že Gogol
vydá ješt jich druhý díl, a dne 26. záí r. 1849 otiskl

malý dramatický obraz z pera Gogolova: ,Lokajstvo'.

,Mrtvé duše' Havlíek cenil vysoko. Soudil o nich,

že je to spis ,nejpvodnjší a zcela jist ruský, nejen

v nejmenších formách a drobných myšlenkách, nýbrž

i v charakterech, v celém smýšlení a v jazyku samém'.

,Nám se zdá', napsal Havlíek, ,tento spis pravým da-

guerrotypem národního slovanského vbec a zvlášt

ruského humoru a satiry'. ,Lokajstvo' vybral proto,

aby eský tená poznal ,spsob služebník ruských a

snad i všech ostatních'.

Gogol Havlíkovi líbil se nejen proto, že byl hu-

morista, a to humorista v pravém a dobrém smyslu

toho slova, ale líbil se mu i pro literární smr a pro

látku, kterou se zabýval. V Gogolových spisech Havlí-

ek vidl zrcadlo tehdejší Rusi se všemi jejími ped-
nostmi i chybami. ,Gogorv humor a vtip', charakteri-

soval r. 1849 Gogola, ,Gogorova satira nejsou vynu-

ceny a vymakány, tak jako ji pozorujeme u veHké
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ásti nmeckých humorist, kterých jest tenái hto,

jako koní hnaných od nemilosrdného vozky do pí-

krého vrchu: nýbrž pirozené tekou tak, jako by samy
od sebe myšlenka z myšlenky nevyhnuteln plynouti

musela, nesouc již sama v sob každá božskou jiskru,

vyluzující z lidské mysli potšení a úsmv'. A z d-
vodv uvedených se Havlíek piinil o rozšíení zná-

mosti spis Gogofových. Neuvedl, jak jsme již výše

slyšeli, Gogola do eské literatury první, ale o poznání

jeho prací mezi Cechy nejvíce se piinil, vybrav nej-

lepší ásti ze spis Gogolových a peloživ je.

Havlíkovy peklady Gogola jsou peklady doslovné,

ne však otrocké. Jsou to, krom pekladu ,Mrtvých

duší', peklady pelivé pes to, že v nich obas nará-

žíme na rusismy. Ve své dob byly zajisté z nejlepších

peklad eských. Bylo na nich vidti, že pekladatel

znal dokonale nejen jazyk, z nhož pekládal, ale i ruský

život, který je pedmtem spis Gogolových. Znalost

ruského života nutkala Havlíka, aby ku pekladm pro

eského tenáe pipojil vysvtlivky a poznámky.

Havlíkv peklad ,Mrtvých duší' stojí níže nežli

dívjší jeho peklady z Gogola. Je na nm patrný

chvat, snadno vysvtlitelný tím, že peklad byl den ze

dne poizován a hned tištn. Není to peklad vrný,

vždy správný, doslovný a úplný. Havlíek, který byl

dobrý autokritik, sám nebyl s pekladem svým spoko-

jen, a pozdji, za pobytu v Kutné Hoe, když pomýšlel

jMrtvé duše' vydati ve zvláštní knize, dívjší svoji

práci pehlížel, opravoval a doploval. ^ Tento zrevido-

1 Mrtvé duše aneb Píhody iikova. Z ruštiny M. Gogola

peložil Karel Havlíek Borovský. (Modré knihovny . 19.) V Praze

1894.
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vaný peklad ,Mrtvých duší' vŠak sám nevydal, a ani

nedošel k úplnému vykonání revise.

VII.

Havlíkovy epigramatické práce na Rusi. ^

Na cest do Moskvy a po píjezdu do Moskvy

objevila se u Havlíka silná poteba psáti verše. Hav-

líkovy básnické pokusy z prvních chvil na Rusi tonou

ješt úpln v myšlenkovém ovzduší pražské poesie

Havlíkovy a i zpsob jeho básnického tvoení jest

dosti primitivní. Jednou melodie njaké známé písn

dává Havlíkovi formu jeho básnického produktu

(,Zdvihni se, zdvihni'), jindy forma lidové písn je mu
vzorem (Smutná komrka).

Obsáhlé studie zmnily na Rusi smr básnické

tvorby Havlíkovy. V Havlíkovi siln se rozechvívá

struna satirická, skládá parodie. Dne 23. prosince r. 1843

složil parodii ,Tys bratr náš', která jest patrnou znám-

kou Havlíkova se vybavení z pražského myšlenko-

vého prostedí. Malicherné eské vlastenení a nekri-

tické slovanení tehdejší je mu nade vše protivné.

Na Rusi se Havlíek seznámil blíže s epigramem^

a psaní epigram vnoval tam mnoho asu. Napodo-

beniny Martialových epigram od Johna Owena a ecké
epigramy, obsažené v Anthologii, kterou uspoádal ca-

1 Sr. L. Quis: Úvod k Básnickým spism Karla Havlíka.

V Praze 1897. — J. Jakubec: Ti eští epigramatikové. Obzor

literární a umlecký, II. — J. Jakubec: elakovský a Havlíek.

Obzor literární a umlecký, III. — J. Jakubec: Nmecké verše

Karla Havlíka. Listy filologické, XXXI, 212 ad. — Zd. V.

Tobolka: Kdy zapoal K. Havlíek skládati epigramy? Zvon

IV, 530.
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rihradský mnich XIV. vku Maximus Planudes, znal

již z gymnasia nmecko- brodského, ze svých uebnic, a

epigram psáti, jak to móda Hteratury i let studentských

tehdy žádala, zaal již jako filosof na poátku druhého

bhu logiky a pokraoval na cest té jako theolog, po-

koušeje se i o epigram nmecký.

Na Rusi studoval vtipný, dmyslný, úsený epi-

gram lessingovský, v Cechách již ped Havlíkem kve-

toucí. Studiem Lessingových spis byl uveden k studiu

Logauových ,Sinngedichte'. Vedle Logaua tehdy stu-

doval na Rusi epigramy Fr. L. Ceiakovského i epigram

PuŠkinv a inil si sbírku epigramatických básní z po-

esie lidové.

Studuje epigramatiky, pokusil se Havlíek více pro

cvik nežli s úmyslem literárním o peklad nkterých

epigram. Tak peložil na Rusi z Puškina ,Uený epi-

gram' a z Logaua nkolik epigram, nepomýšleje na

publikování svých peklad. Peklady ty jsou vrné,

formou pizpsobené eskému tenái, a originálu v ni-

em nezadají. Teprve nedlouho ped odjezdem z Ruska

(v dubnu 1844) pojal Havlíek myšlenku uspoádati

sbírku nejlepších epigram ze svtových literatur a

tiskem ji vydati, ale pes dobrý úmysl dále nepišel.

tení epigramatikv a pekládání z nich spojilo

se u Havlíka i se snahou psáti epigramy vlastní. Dne
30. záí r. 1843 vyšel z jeho pera první známý eský
epigram s nadpisem ,Aristokratický', siln jevící vliv

Lessingovy theorie o epigramu. Na konci r. 1843 skládá

Havlíek ješt epigramy jiné, r. 1844 jen jen je sype

ze sebe. Pes dv tetiny jeho epigram, nám docho-

vaných, pocházejí z r. 1844. V únoru, beznu, dubnu a
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kvtnu r. 1844 píše ustavin epigramy, jsou i dny

(jako 15. bezen), kdy složil až deset epigram.

Havlíek pvodn své epigramy nechtl tisknouti.

V dubnu r. 1844 na Rusi svj dívjší úmysl zmnil.

Rozhodl se vydati pozdji sbírku pvodních a pelo-

žených epigram, až se ješt více s epigramem seznámí,

a již na Rusi pojal myšlenku výbor svých epigramv
opatiti illustracemi. V eských pomrech uskutenní
této myšlenky bylo by znamenalo nco nového.

Když se Havlíek navrátil z Ruska, otiskl v srpnu

r. 1844 v eské Vele nkolik epigramv a obíral se

myšlenkou vydati výbor epigram samostatn. R. 1845

vybral 80 svých epigramv a dva peložené a chystal

je pro tisk. Sbírka nesla název ,Epigramy' a byla roz-

dlena: I. Církvi, II. Králi, III. Vlasti, IV. Musám, V.

Svtu, ale z neznámých nám píin nebyla vydána.

Havlíek pozdji z epigram svých na Rusi složených

otiskoval nkteré v asopisech. Nkolik jich uveejnil

v ,eské Vele' r. 1846 a r. 1848,^ r. 1849 v satirické

píloze k Národním Novinám ,Šotku'. Velkou ást epi-

gram vbec za svého života neotiskl; byly vydány

porznu i v celku až dlouho po jeho smrti.

*

Na Rusi ve dnech od 26. bezna do 4. dubna
r. 1844 Havlíek sepsal a dne 27. dubna anonyme po-

slal do redakce ,Kvt' deset asomrných distich, jimž

dalnázev,Jehelníek Ludmily ešky'. Jest to jedna

z nejslabších básnických prací Havlíkových; je slabá

myšlenkami i formou. Havlíek chtl se satiricky obrá-

titi proti snšce nekritické chvály, jakou zasypal tehdy

2 V eské Vele r. 1848, str. 96 otiskl poprvé epigramy

,Ruská konstituce' a ,Nápis na sochu Karla IV.
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vynikající eské zjevy Ivan Cech (patrn Jos. Boj. Pichl)

ve verších ,Kytka' ve ,Kvtech' dne 22. ervence r. 1843

a chtl redakci ,Kvt' tím upozorniti na otištní sla-

bých píspvk, ale jeho satirický pokus vyznl na

piano i proti autoru ,Kytky' i proti redakci ,Kvt',

ponvadž byl nezdailý. Jist bylo dosti satiry v tom,

že celou formu ,Kytky' chtl Havlíek napodobiti v ,Je-

helníku', a že hledl zpsobiti dojem, jako by žena

vynikajícím mužm vnovala své verše, ale jinak aso-

mrná disticha Havlíkovi se nepodaila. Ani by se

snad tento básnický pokus Havlíkv nemusil pi vý-

znamu Havlíkov pipomínati, kdyby nebyl jedním ze

známek, jak Havlíkovi na Rusi bylo již protivné ono

tehdejší malicherné, lichotivé, nekritické a sentimen-

tální vlastenení eské, a kdyby nebylo bývalo v po-

zdjších literárních bojích Havlíkových šíeno, že Hav-

líek skládal neslušné verše na Jana Kollára,
J. Jung-

manna a jiné. Ani jedno z distich netýkalo se tchto

muž, a mohl a- li se nesprávná povst roznášeti, stalo

se tak jen proto, že ,Jehelníek' v ,Kvtech' a vbec za

života Havlíkova nebyl vydán.

VIII.

,Obrazy z Rus'.^

Za pobytu na Rusi vznikly v Havlíkovi myšlen-

kové zárodky prací o Rusku. Havlíek nkteré z prací

tch zaal psáti hned na Rusi, jiné pozdji psal v Ce-

chách podle svých poznámek z Ruska, k sepsání nkte-

rých konen ani nedošlo. Ješt v Moskv sepsal

,První zkoušku z eskoslovanského jazyka v Moskv',

1 Karel Havlíek Borovský: Obrazy z Rus. Uspoádal a vydal

Zdenk V. Tobolka. V Praze 1904.
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,Svátek Pravoslavnosti' a nedochovanou sta, pírodo-

zpyteckou klassifikaci všech epic, brzy po návratu

z Rus v echách koncipoval práce ,Gulanje', ,Kupé-

estvo', ,Cizozemci v Ruších', ,Perekíadnaja', ,Izvoštik';

pozdji za revoluního hnutí eského stati: ,Neobyejný

katechismus' a ,Rusové'. Za života svého ve Kvtech

(r. 1843), eské Vele (1845), Národních Novinách

( 1849), Slovanu (1850) otiskl z prací tch porznu krom
pírodozpytecké klassifikace všech epic a dvou nedokon-

ených zlomk (,Perekladnaja', ,Izvoštik') práce všechny,

avšak sám nikdy neotiskl jich v samostatné knize. Spo-

leným podtitulem ,Obrazy z Rus' oznail z uvedených

lánk jen Svátek Pravoslavnosti, Gulanje, Kupéestvo,

Perekladnaja (zlomek). Neobyejný katechismus; my
dnes všechny výše uvedené Havlíkovy práce o Rusku

pro jejich spolený pedmt, Rusko, i dle úmysl au-

torových shrnujeme pod název ,Obrazy z Rus'. —
,Obrazy z Rus' psal Havlíek s tendencí pouiti

Cechy o Rusku, od ostatní Evropy tolik se lišícím.

,První zkouška z eskoslovenského jazyka v Moskv',

referující o universitní zkoušce dne 3. kvtna r. 1843

v Moskv konané, mla za úel povzbudit echy k uení
se eštin a ukázati sympathie moskevských kruhv uni-

versitních k eskému snažení; ,Svátek pravoslavnosti',

koncipovaný pod živým dojmem, líí církevní slavnost

co rok konanou v Moskv o první nedli velikého

postu, a to s tendencí: dovoditi, že v zemích, kde vládne

jinonárodní náboženství, nikdy se nemže vyvinouti

úplné organické spojení státu, národnosti a víry; sta

,Gulanje' popisuje nejslavnjší moskevská gulání, ve

snaze pedvésti rázovitost ruského ducha a pedstaviti

rzné druhy moskevského obecenstva. ,Kupéestvo' se-
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znamuje nás s ruským kupcem, zvlášt moskevským,

podle Havlíka repraesentantem ruského národa v jeho

pednostech i vadách, doma, v práci a v pomru k ostat-

ním stavm; v ,Cizozemcích v Ruších' zjištním stavu

cizozemského živlu, zvlášt západoevropského na Rusi,

odpovídá se na otázku, jak mnoho a co k emancipaci

ruštiny je zapotebí; v zlomku ,Perek{adnaja' vzpomíná

Havlíek netenosti ruského inovníka v Kijev; ,Izvo-

štik' srovnáním s pražským iakristou ml charakteri-

sovati zvláštnosti ruského izvošika; ,Neobyejný kate-

chismus' uvádí nás na veejnou zkoušku mstské školy

ve Viln a doklady pouuje, jak na Rusi z Polák d-
lají se dobí a poslušní poddaní; ve stati ,Rusové' pro-

bírá se spoleenská tída za tídou a proti mínní v Ce-

chách vlivem brošurkové agitace M. Bakunina rozšíe-

nému se dokazuje, že na Rusi nelze v brzku ekati

obratu ke konstituci a nedá se mysliti na pevrat proti

cáru a absolutismu.

V ,Obrazech z Rus' vystupuje Havlíek jednak pod

vlivem myšlenek svých moskevských pátel, jednak pod

vlivem osvícenských, liberálních, demokratických a nacio-

nálních zásad své doby. Jako jeho moskevští pátelé,

i Havlíek hledí úkosem na civiHsaci západní, zvlášt

na nmecké vlivy v Rusku, zavrhuje zpsob reforem

Petra Velikého, odsuzuje Petrohrad, velebí Moskvu a

se sympathiemi mluví o církvi pravoslavné jakožto

církvi národní. Jako liberál odsuzuje zpsob vlády cara

Mikuláše, ruský absolutismus a získávání mladých duší

polských tomuto systému. Jako osvícenec zavrhuje po-

vrivost ruských kupcv a jejich nepoctivost. Jako de-

mokrat brojí proti privilegiím šlechty a ruskému inov-

nictví. Jako nacionál bojuje proti cizím vlivm, zvlášt
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ve vyšších kruzích ruských, avšak nejde tak daleko, aby

nepiznal, že vzájemným poznáváním se národ vyrstá

národní snášelivost.

V ,Obrazech z Rus' obírá se Havlíek pedevším

životem ruským. Probírá ruské spoleenské pomry a

všímá si postavení jednotlivých spoleenských tíd a pi
posuzování všech tchto tíd stojí na názoru vlivem

revoluní filosofie francouzské obecn tehdy rozšíe-

ném, že Slované v dávnovkosti žili ist demokraticky.

Snaha vylíiti, co Rusy jako národ charakterisuje,

vede Havlíka k vyjasování pojmu národnosti. V ,Ci-

zozemcích v Ruších' také pokusil se vymeziti pojem

,národ'. Podle Havlíka národem sluje ,v nejistším a nej-

ideálnjším smyslu veliký poet lidského plemene, jenž

stejného pvodu jsa, svým zvláštním jazykem mluví,

zvláštní obec (stát) tvoí, zvláštní své náboženství vy-

znává a zvláštními vlastnostmi a obyeji od jiných pa-

trn se rozeznává'. Ale tento nejistší a ,nejideálnjší'

výmr vzhledem k stykm národ* ve své dob pozm-
nil a soudil, že ,nejlépe snad bude, držeti se jediné

jazyka a považovati také všechny ty, kteí jedním,

zvláštním jazykem mluví, co zvláštní národ'.

jObrazy z Rus' nesou silnou pee snahy, obhájiti

Rusko proti nmeckým spisovatelm a proti jejich do-

mýšlivosti, jako by byli všemu Rusy piuili. Jsou psány

se zejmou nechutí k Nmectví. Havlíek psal je pro

eské tenáe a hledl proto pedmt svj uiniti jim

co nejpístupnjší, vplétaje srovnání s pomry es-
kými; psal je s tendencí pivésti Cechy k lepšímu ce-

nní ,domácí národnosti', proto do popedí vystavoval

vlastenectví Rusv a káral nacionální vlažnost eskou;
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psal je se snahou nabádati k pemýšlení a proto sen-

tencemi proplétal své líení.

,Obrazy z Rus' netvoí formáln jednolitý, uhlazený

celek. Byly psány pro nkolik asopis. asopis, pro

který ta nebo ona sta byla psána, uroval její formu.

Proto v ,Obrazech z Rus' vedle prací belletristických

nalézáme i prostý referát a stati populárn pouné. Tam,

kde Havlíek psal pro list belletristický, nevytvoil

cestopis v pravém toho slova smyslu, nýbrž pkné
feuilletony z cest.

,Obrazy z Rus' nejsou tení unavující, nudné. Hav-

líek sice tu onde vplétá pouení, ku p. historické ex-

kursy, ale jinak neobtžuje tenáe zbyteným po-

uováním. Je formou širším vrstvám intelligent pr-

zraný. Jeho zajímá pedevším pítomný život ruský,

a ten líí nám živ se svým humorem a vtipem. Ži-

vosti nabývá jeho líení zvlášt vplétáním scén ze ži-

vota, vplétáním rozhovorv, anekdot a p. Havlíkovy

jObrazy' jsou siln subjektivní a tak siln tendenní,

že i pi pracích pro belletristický list urených ustu-

puje umleckost tendennosti.

V ,Obrazech z Rus' nezapel Havlíek své stano-

visko racionahstické. Rozumovému uvažování dal ped-

nost ped vzrušením citovým.

Na ,Obrazech z Rus' lze pozorovati vliv lektury Hav-

líkovy na Rusi. N. V. Gogol, M. P. Pogodin, N. M.

Karamzin, Schlózer, J. G. Kohl, J.
Ch. Peti, H. J. Bla-

sius, J. A. Mandelslo, Sacharov, Hosius, Šafaík, Les-

sing a j. ohlašují se nám z jeho ,Obraz'. Ale hlavním

pramenem Havlíkových statí je bedUvé, od pípadu

k pípadu zaznamenávané pozorování ^ života na Rusi,

jak jej Havlíek poznal na cest na Rus, jak jej vidl
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V Moskv, ve Smolenské gubernii a na zpátení cest

z Ruska.

,Obrazy z Rus' jsou první, pvodní, širším kruhm
vzdlancv urená ada statí obrozené eské literatury

o Rusku . . Máme v nich vylíeno jasn a srozumiteln

Rusko z první polovice devatenáctého století, pímo
pozorované zrakem eského bystrého a kritického cesto-

vatele, liberála, demokrata, uvdomlého echa a ne-

pítele Nmc.
IX.

Návrat z Ruska. Kritika Tylova ,Posledního echa'.

Z Ruska odjíždl Havlíek s plnou hlavou plán,

s rozšíeným obzorem, nacionáln valn posílen, s od-

porem k eskému sentimentáln romantickému slovan-

ení a vlastenení, s reálním názorem o vzájemnosti

slovanské, s pevnou vrou v budoucnost eskou, s ne-

skonalou touhou po své otin a s pevným odhod-

láním pracovati. Pes Vilno, Varšavu a Vratislav jel na

Prahu, kde se spátelil s dlícím tam tehdy Fr. L. Cela-

kovským, jejž po celý život svj velice si vážil, uznávaje

ho za ,pravoeskou hlavu', a po týdenním pobytu

v Praze odebral se do své druhé otiny. Nmeckého
Brodu. Do tohoto lín klidného msta pinesl nový

vzduch. Sám sice dosti studoval tehdy doma (zaal ísti

nco z oblíbeného poetického eklektika, racionalisty

J, H. D. Zschokke a pipravoval se k studiu dramat

Shakespearových), ale hojn asu a práce vnoval i agi-

taci pro eské snahy mezi mšany nmeckobrodskými.

Pojal plán, mstu, v podstat eskému, ale na venek

s nmeckým nátrem, dáti ráz eský a uiniti z nho
baštu ešství pi hranici eskomoravské.

Literatur.T eská devatenáctého století, lll.h. aq
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Havlíek vystupuje v Nm. Brod jako buditel a

jako organisátor. Zavádí, nkdy až s terrorem, oslovování

v druhé osob množného ísla místo v osob tetí^

radí od.straniti nmecké Štíty na domech a nahraditi je

eskými, snaží se, aby obvyklý ples student nmecko-
brodských byl promnn v ,eskou besedu', uí stu-

denty esky, kolportuje eské knihy, zakládá knihovnu

a zabývá se myšlenkou dáti podnt k založení sdružení

,Spolenost k zizování a zvelebování vesnických

knihoven v Cechách, na Morav i na Slovensku', p-
stuje studium místních djin a hledí vzpomínkami na

místní minulost získati si i ásten pro svoji innost

oporu u nmeckobrodského mšanstva. Nad jiné v-
noval se tehdy organisování divadelních her ochotnických,

vida v nich nejlepší prostedek probuditi v svých kra-

janech lásku k eštin. Havlíkovi umlecké cíle di-

vadla byly tehdy vedlejší, (proto vybíral pro ochot-

nické hry na eské scén tehdy oblíbené, ale bez hod-

noty umlecké a vkusu davu hovící práce Kotzebuovy,

Claurenovy a Tópferovy,) nacionáln agitaní cíl byl mu
první a nejhlavnjší.

Na poátku jara r. 1845 odsthoval se Havlíek

do Prahy s pevným úmyslem: perem jako belletrista

dobývati si chleba, a již tehdy pijíždl do Prahy s my-

šlenkou státi se redaktorem njakého nepolitrckého listu.

Brzy po píjezdu zaal vyjednávati s nakladatelem J.

Spurným, nepenechal-li by mu koncessi zastavenéha

listu ,Vlastimir, a v ervenci r. 1845 si Havlíek sliboval,

že prostednictvím J. P. Koubka podaí se mu získati

u vlády koncessi pro nový list pouný a kritický.

Když se vci tyto hned nedaily, chtl bud na as
nebo trvale vyhledati sob zamstnání, které by jeho-
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literárním snahám nepekáželo. Než ani tu neml dosti

štstí a tím více byl nucen, aby perem si vydlával,

eho poteboval k doplnní svých soukromých píjm.
Tak od ervna r. 1845 stal se pravidelným a pilným

pispvatelem ,eské Vely', tiskl v ní pak pod svými

chifframi i zcela anonymn, a tím uvádl se do eského
literárního svta, kde vlastn byl tehdy ješt skorém

zcela neznám.

V prvních dnech ervence r. 1845 stal se Havlíek

v eském svt literárním náhle známým, hojn teným
a bu chváleným nebo nenávidným. Postavení to zjed-

nala mu jeho kritika Tylovy vlastenecky tendenní

práce ,Posledního echa', otištná v ,eské Vele' dne
1. a 4. ervence r. 1845.

Dvojsvazková novella J. K. Tyla ,Poslední ech'
vyšla r. 1844 v Praze. Byla to novela ze souasného
života, jejímž pedmtem byl spor ,odrodilého syna a

otce, který ve svém zanícení vlasteneckém se pokládal

za posledního echa'. Spis byl bez umleckého pro-

hloubení. Byl to jeden z výhonk sentimentálního

idealismu a romantického, povrchního vlastenectví es-

kého, hlásajícího jen slovy lásku k mateštin v mi-

lostných vztazích a neuvažujícího dkladnji o pro-

blému národnosti a o potebách národních. ,Poslední

Cech' tšil se oblib širokých vrstev; byl i Sborem
matiním uznán za nejlepší spis r. 1844 vyšlý a byla

mu jakož i Tylovým ,Sebraným spism' pisouzena je-

diná odmna, která tehdy byla udlena, odmna druhé

tídy ve 40 dukátech.

Tento spis Tylv, tak vysoko cenný, vybral si

Havlíek, kráeje tu v šlépjích Lessingových, za ped-
40*
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mt, ne aby snad osobn napadal Tyla, nýbrž aby na

jeho spisu ukázal zvrácenost smru, jehož Tyl byl re-

praesentantem.

Kdyby nebyla dochována ani kritika Havlíkova

,Posledního echa', dalo by se se vší pravdpodobností

tvrditi, že Havlíkovi se ,Poslední Cech' líbiti nemohl.

Havlíek na Rusi studoval Lessinga, Gogoía, Goetha,

poznal Gutzkowem snahy ,Mladého Nmecka'; a kterak

velebiteli tchto autor mohl se zamlouvati Tylv
,Poslední Cech'? Tylovy práce Havlíek chválil, ješt

ped odjezdem na Rus, ve Lvov, ale na Rusi v kvtnu

r. 1844 byl již s Tylem nespokojen. Když se na Rusi

dozvdl o vydání ,Posledního echa' (22./5. 1844), hned

proti názvu novelly se obrátil. V echách pak piln,

in si poznámky a výpisky, studoval Tylovu novellu

a pipravoval se dlouho k jejímu posouzení. Nelekal se

pi práci ani toho, že bude kritisovati plod literáta nuzn
postaveného a staršího. Nemusil míti žádných osobních

ohled pi svém úmyslu také proto, ponvadž neml
následkem delšího pobytu na Rusi takových styk, které

by ho byly k ohledm nutkaly. V noci z 9. na 10.

ervna r. 1845 napsal svoji kritiku ,Posledního echa'.

Když ji dopisoval, sám uznal, že kritika je ,velice ostrá',

ale byl si vdom toho, že je to kritika ve všem spra-

vedlivá a byl si pln vdom odpovdnosti za ni.

Kritika ,Posledního echa' je namíena proti tem
stranám: proti zpsobu, jak byly Tylovy práce, zvlášt

,Poslední Cech' kritisovány, proti Tylovi jako belletri-

stovi a konen proti vlasteneckému smru, Tylem re-

praesentovanému. Vedle toho postaveny jsou v ní zá-

sady eské kritiky, které pozdji ješt Havlíek rozvedl

v stati ,Kapitola o kritice', cíl, k nmuž eská belle-
I
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trie má smovati a vyjasnn pojem vlastenectví, V kri-

tice ,Posledního echa' vystoupil Havlíek proti kritice

ohled, kritice chvaloeení, ostouzení, kritice neodborné,

nezodpovdné a na dvodech nezaložené, a positivn za

úkol eské kritice položil, co bylo pod vlivem Havlíko-

vých studií již v kvtnu 1844 jeho pesvdením, odborn
bez všech ohled zkoumati, ,jak dsledn se spisovatel

v mezech, které sob sám vytknul, pohybuje'. Belletrii

eskou tehdy, jako kdysi pedtím Fr. L. Celakovský,

volal k polepšení a to do té míry, aby mohla konkur-

rovati na svtovém trhu literárním, a zavrhoval její ná-

zor, že již vlastenecká tendence eská postauje, aby

dílo bylo uznáno za dobré. Pod vlivem Lessingovým žádal,

aby tendence díla stála na míst nižším, a aby eští

belletristé píšíce mli na pamti, že mají vytvoiti nový,

dsledn a umlecky provedený celek. Konen od-

soudil i lkavé, bezmocné vlastenectví Tylovo, jímž mnozí

chtli odvodovati význam spis Tylových. Havlíek

proti malomocnému vlastenectví slz postavil vlastenectví

inu a vytrvalé práce.

Tylova ,Posledního echa' rozebral Havlíek v kri-

tice podrobn a chválil pi Tylovi, co zasluhovalo chvály

(istotu jazyka, dobrý sloh, lehkost tvoení), ale s do-

klady po ruce odsuzoval to, co odsouditi musil. Tylv
,Poslední ech' Havlíkovi byl dílem, nevyhovujícím

úkolu díla belletristického, dílem falešné tendence vla-

stenecké a dílem kritikou peceovaným, nebo lépe

eeno z pátelství v listech neprávem vychváleným.

Tyl proti ostré kritice Havlíkov nedovedl se

uhájiti. Odpovdl Havlíkovi v ,Kvétech' dne 8. ervence

r. 1845, ale uinil to zpsobem, který se tak asto opa-

kuje pi odpovdech nevcných. Chtl naznaiti, že Hav-
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líkov kritice nesluší piítati významu a proto odpovcT

svoji dal jen do poznámky k dopisu z Litomyšle, proti

dvodm kritika stavl vkus (oblibu) tenástva, proti

pádným dokladm užíval urážlivých slov, snižujících

osobu. Ale pes to si piznati musil aspo v jedné vci,

že v ,Posledním Cechu' ,osnova událostí dle obyej-

ného požadování ku konci pivedena nebyla'. Havlíek

satiricky (15./7. a 18./7. r. 1845) v ,eské Vele' odmítl

tento Tylv zpsob diskusse a se své strany vc po-

kládal za ukonenu. Tyl se neodvážil již oteven
vystoupiti proti Havlíkovi a jen, pokud byl redakto-

rem ,Kvt', anonymn v poznámkách plných nevkusu

napadal Havlíka. V únoru r. 1846 Tyl, který se po-

kládal za uraženého Havlíkem osobn, s kritikem ,Po-

sledního echa' se smíil, aniž kdy Havlíek písmen-

ky ze své kritiky odvolal. Osobn od té doby ne-

byli si nepáteli, ale oba podrželi si v budoucnosti

o své innosti mínní, které mli za boje. Havlíek po-

kládal vždy Tylovy práce za práce povrchní, i po-

zdji, ješt v Brixenu, a Tyl o Havlíkovi soudil, že je

nespravedlivý, jedovatý a jednostranný kritiká.

Kritika ,Posledního echa' zjednala Havlíkovi pevné

místo v literárním svt eském. Byla nejen progra-

mem kritické, belletristické a buditelské innosti Hav-

líkovy, byla i programem nové literární generace eské.

Havlíek kritikou ,Posledního echa' dobyl místo upím-
né, otevené, opravdové kritice, prolomil soustavu osobního

kamarádství v literatue, a jako drive F. L. elakovský

tak nyní Havlíek volal literáty k zvýšení požadavk
pi plodech literárních. ,Kdo nemže', napsal, ,být v cizin

prorokem, af jím ani doma nechce býti'. Havlíek vzty-

uje prapor nové generace eské, vyslovil i heslo reál-
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njšího pojímání vlastenectví, vlastenectví neúmorné a

solidní práce.

Kritika .Posledního echa' pirozen rozdlila teh-

dejší eský tábor literární ve dva tábory: ve starý a mladý.

Ti, kdo tehdy byli nejlepší v eském život, patili pod

prapor Havlíkv. Patil tam Fr. Palacký, P.
J.

Šafaík

i J. E. Vocel. —
Kritika ,Posledního echa' pinesla Havlíkovi ne-

jen literární jméno, ale zjednala mu i pevné zamst-

nání. Nakladatelská firma ,Bohumil Haase synové' po-

ala hned 28. ervence r. 1845 jednati s Havlíkem,

nepevzal-li by redakci nového nepolitického listu; když

pak v listopadu r. 1845 byla nucena v dražb prodati

^eskou Velu' a ,Pražské Noviny' íirm K. V. Medaua,

nabídl Medau Havlíkovi redakci obou list. Fr. Pa-

lacký, P. J. Šafaík a J. E. Vocel vele doporuili Me-

dauovi Havlíka, pokládajíce jej k redaktorství za velice

schopného. Nkdy ped 25. listopadem r. 1845 uzavel

Havlíek o své redakci definitivní smlouvu.

X.

Havlíek jako redaktor ,eské Vely' a ,Pražských

Novin'.

Od 1. ledna r. 1846 byl Havlíek formálním i sku-

teným redaktorem ,Pražských Novin', jediného velkého

listu politického za doby absolutismu, a jejich zábavné

a pouné pílohy ,eské Vely'. K vedení podobného

listu, jakým byla ,eská Vela', pipravoval se, jak jsme

výše vidli, Havlíek soustavn, k vedení listu politic-

kého soustavné pípravy u nho nebylo. Chtl býti až

do pevzetí redakce ,Pražských Novin' hlavn a pede-
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vším belletristou, na žurnalistiku díve nikdy nepomý-
šlel. Ale nebyl proto pedtím, nežli mu byla nabídnuta

redakce ,Pražských Novin', neznalý v otázkách politic-

kých. Jeho smysl pro život a praktická stránka jeho

povahy, jeho studie knižní pivádly jej k uvažování

o otázkách politických; eho pohešoval maje redigo-

vati ,Pražské Noviny', byla soustavná a úelná píprava.

Zcela dobe víme, že Havlíka zajímal již ped odjez-

dem na Rus v Praze problém revoluce, tehdy asový,

a na Rusi Havlíek nejen piln etl noviny ruské, ale

stopoval i politické pomry na západ evropském podle

,Augsburger Allgemeine Zeitung'. Když se uvazoval

v redakci, jeho pítel V. Gabler, obírající se moderními

djinami a znalý státovdecké a politické literatury zá-

padoevropské, byl Havlíkovi radou nápomocen zvlášt

pi výbru píruních knih. Mimo jiné vele mu dopo-

ruil, aby si opatil nejen njaký konversaní lexikon,,

ale i studnici politického liberalismu, tehdy v novém
vydání vydávanou, ,Das Staats- Lexikon', redigovaný K.

v. Rotteckem a K. Welckerem, a nový spis pívržence

Hardenbergových liberálních reforem a odprce byro-

kratismu, E. G. G. Bíilow-Cummerowa, ,Die europaischen

Staaten nach ihren innern und auszern polit. Verhált-

nissen'. Fr. Palacký vnoval Havlíkovi staré roníky
,Augsb. Allgemeine Zeitung', ^ které míti pál si Hav-

líek po návodu Gablerovu.

Redakci ,Pražských Novin' a eské Vely' pejímal

r. 1846 Havlíek z rukou K. B. Storcha. Storch redi-

goval vlastn jen ,Ceskou Velu'; , Pražské Noviny' vy-

ploval politickými zprávami pedevším z cizích zemi

nesoustavn, suše, neživotn, bezbarv, neúeln a dosti

1 V. J. Fric, Pamti II. 151.
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huben. lánk neuveejoval. Více pée vnoval re-

dakci ,Ceské Vely', kolem níž podailo se mu seskupiti

v roce posledním pera Fr. Douchy, V. Nebeského, B.

Nmcové, V. V. Tomka, K. Havlíka a j. ,eská Vela'
byla dosti pestrá svými rubrikami, ale statím jejím,

zvlášt kritice literární a umlecké, chybla svéráznost.

Když Havlíek pejal redakci obou Hst, nemusil mnoho
mniti na vnjší stránce ,eské Vely', více oprav za

to bylo mu initi na ,Pražských Novinách'. Pi ,eské
Vele' ponechal rozdlení listu, rozšíiv jej jen o žer-

tovnou rubriku, ,Pražské Noviny' zvtšil ve formáte-

(i zvýšil v cen) a vymohl si na úadech, aby sml oti-

skovati i delší lánky pod arou. Vedle vnjších oprav

však pinesl do list svých nového ducha, svojí indi-

vidualitou dal obma listm význaný ráz.

Ujímaje se vedení .Pražských Novin' i ,eské Vely'
myslil Havlíek, že vyhoví obma redakcím; ale již po
roce se pesvdil, že ádné redigování obou list je

nad sílu jednoho lovka. V prosinci r. 1846, když již

pedtím ho k tomu jeho pátelé (Fr. Mudra) nabádali^

pomýšlel vzdáti se jedné redakce ve skutenosti, teba
že formáln nadále chtl zstati redaktorem obou list;

i rozhodl se tehdy vzdáti se redakce
,
eské Vely', kterou

nabídl a pak odevzdal V. Nebeskému. Havlíek tehdy

tím navždy odekl se své dívjší myšlenky býti bu
hlavn anebo aspo pevážn belletristou. V prosinci

r. 1846 cítil, že jeho hlavní úkol je pi redakci listu

politického, a redakci listu politického vnoval se od
prosince r. 1846 až do srpna r. 1851 úpln. Nejkrás-

njší léta svého života zasvtil eskému politickému

žurnalismu.



-586 ,E8KÁ vela' za redakce HAVLÍKOVY.

Za faktické i formální zodpovdnosti Havlíkovy

byla ,Ceská Vela' list, jak podtitul vykládal, ,vnovaný

literatue, umním a zábav'. Obsah její býval íslo co

íslo celkem stejný: báse stídala se s belletrií, p-
vodní i peloženou, zhusta práce kulturn historické,

literárn historické a folkloristické vyplovaly sloupce.

,Ceská Vela' piln hledla si kritiky divadelní, hudební

a literární, informovala strun v rubrice ,Med a vosk'

o kulturních událostech celého svta, a v ,Zihadle' ver-

áem i prosou, nkdy i s obrázkem vtipn šlehala pe-
vrácenosti literární, umlecké a spoleenské.

Program, jímž se Havlíek ídil pi redigování

,eské Vely', byl program vyslovený v kritice Tylova

^Posledního echa'. Kritisoval vcn, pi každé píleži-

tosti, teba byla i rázu úzce místního, snažil se zvyšo-

vati úrove eského vlastenectví, a hledl, aby práce

otiskované v ,eské Vele' vyhovovaly požadavkm
umleckým. Havlíek snažil se i slovanství eské sta-

vti na pdu reálnjší, a proto pi každé rubrice pe-

oval, aby tenástvo se mohlo seznamovati se svtem
slovanským, a to ne na základ pramen Slovanm ne-

pátelských, nýbrž podle informací kriticky vybíraných

z list slovanských. Na celém roníku ,eské Vely'

je patrný vliv Havlíkových studií a prací jeho na Rusi.

V jeské Vele' otiskoval tehdy své epigramy, pvodní
i peložené, seznamoval s ukázkami z Gogola a j. (ku

p. otiskl tam peklad novelly A. Sologuba ,Nedv),
v ,eské Vele' dával pi každé píležitosti na jevo svj

svtový názor, který na Rusi si propracoval, stoje na

stanovisku nepátelském rusoíilským snahám V. Hanky

i odluce Slovákv, a všude projevuje svoji víru v eš-

ství a mínní protinmecké. ,eské Vele' dal Havlíek

I
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ráz asovosti. Vedl ji peste a životn, hledl si vedle

ech i Moravy, dotýkal se v list tom kulturních po-

mr pítomnosti, chválil, ale i tepal, a to vždy pímo,
nevyhýbal se promluviti o akutních špatnostech, ani

zakrytými narážkami jich neoznaoval. Jasn jmenoval

i osobu, o kterou šlo a na kterou myslil, a nelekal se

povdti pravdu osobám váženým a obávaným. Tento

zpsob vystupování Havlíka jako redaktora ,eské
Vely' pirozen nesl s sebou, že v ,eské Vele' dosti

<Jasto setkávali se tenái s polemikami.

Havlíek ,Ceskou Velu' skuten redigoval, to

jest nezaazoval jen došlé pro asopis rukopisy, nýbrž

staral se, aby získal si dobré spolupracovníky, a dota-

zoval se jich, kde rozhodnouti sám nestaoval. Z dí-

vjších spolupracovník ,Ceské Vely', z doby redakce

K. B. Storcha, snažil se podržeti ty, které jsme výše

jmenovali, nov kolem sebe seskupil Fr. L. Celakov-

ského, J. Kollára, A. Šemberu, J. P. Koubka, K. J. Er-

bena, V. Gablera, K. V. Zapa, B. Jablonského a j. Tak
,Ceská Vela' za redakce Havlíkovy byla nejlepším

eským asopisem literárním a kritickým.

*

Redakci ,Pražských Novin'- na konci r. 1845 pe-
jímal Havlíek za pomr neutšených a vzhledem

k stavu, v jakém se r. 1845 noviny ty nacházely, e-
kala ho práce mnohem vtší, nežli jaké bylo potebí pi
redigování ,Ceské Vely'. ,Pražské Noviny' byly jediný

-eský list politický za protireformaního absolutismu,

nesoucího ráz siln nmecký, nacionáln neuvdom-
lého a obávajícího se každého nacionálního hnutí jako

2 K. Havlíek Borovský: Politické spisy k vydání upravil

Zd. V. Tobolka. V Praze 1900, I.



Pražské

1. Ledna 1846.

í\o\vioy.

^ íslo I.

K tenám.
Wxdy býwala nejwelejsí moje touha, abvch co spi-
sowatel prispéti mohl ponkud k zwelebení wlasti
swé, a k pouení i k wyraiení swých krajan. Wše-
olino jiné zamstnání stranou uecháwaje, wynaloiil
jsem wšechnu práci, abych se k dúleiitémn stawu
spisowatele, pokud mi sil stadi', schopným uinil.

A nyní, dnwe neí. jsem se nadál, wyplniía se nej-
milejší moje žádost: swéreny jsou wedení mémn dwa
asopisy, a s tím príley,itost psobili we wlasli swé
tak, jak si peji. VVeejn zde ped celou zemí i-
ním slib, ie wšemoin k dobrému prospchu sloužiti

a swdomit tento ouad swj zastáwati chci.

Dobe nahlížeje dležitost tohoto powolání, wystri-

baii se budu wšeliké lelikowážnosti.

Odjakžiwa jsem byl nepítelem marného naí-
kání a kwilení, preswden jsa, že jenom pdná práce
a snažení k pedu pomže. Kdyby jen každý jedno-
lliwý lowk na tom miste, kde stojí, k dobrému se
snažil: zajisté by se i celá zem štastného stawu ne-
minula. Proež také my.^^lím, aby každý radji malé
nedstatky okolo sebe, ku kterýcli zdwihnuií moc
jeho staí, naprawowal, místo planého stesku na
wšeobecné weliké nedstatky, které jeden napra-

witi nemže. Tak bychom se zajisté dinwe welikeho
rozkwétu wlasti swé dokali. Pedkowé naší wy-
rayslili pekrásné prislowí: Poru, a udlej sára;
a dobe by bylo, kdybychom se wéichni díe nho
wždy a oiipin ridili.

Kprospchn swémn pipomínám Wáženému Cte-
nástwu ješt jiné píslowí, totiž: že jest každý
zaátek tžký; proež aspo z poátku žádám o
laskawé showní, pozdji at již nastoupí písnost.

Redaktor.

Domácí záležitosti.

U eské statni outárny stal se pan Kajctao De*
martiny oaetnim radou.

Pan Dr. J. A. S t á h li o, pastor Brnnské obce A. W
stal se profesorem dogmatiky pi ústawu theologickém

A. W. we Wídni.

W Pátek dne 3. Ledna o 6. bodiné odpoledne bude

u Swat. Hawia w Prroyslowé jednot prwui t^bodni

schzka tetí sekce pro prmyslowé wzdéUni wobec^
a pomocní k lomu wedy, pri kteréž se wýbor tlo sekce
wolUi má. Schtky lyhodni budou se odbywati od ny-

njška tamtéž, w pokoji asopisnún pi bibliotéce.

W Lublani i w Celowci w Ilirska bylo xemteseni*

Potebnost príimyslowé školy eské.

Mnobý snad pousmje se nmlu mnou, reknuJi, že jsuu úkoly

pro to, aby se wnính dtí nemu noocíli! „Tys nnm nco
pkné nowého powdl! a 10 jcs( w Xowinúch!" ,,To{ se wi,

ze 8c we školách dti nSemo nnu^i, proto mi riknjí pane

BcJtel!" — doloží snad moobý páo, mající sobe swrené wy-
cbowání mládeže.

Já sic, ncdb»je nic na lakowé ei, jako neweící rekuu

»F dacbu Hwéra .jlIm! newim! ncwún! uwídime jeste!" —
Prwni ílowSk, jenž skoIu zawedl (škodu, že jméno jeho ne-

wime, Abychom si je 6 vdnosti pripomioati mohlt!) uinil lo

zejÍKté jen proto, aby swou zkušenost, swé umeni jiným sde-

itu , flby jim ceHiu k moudrosti, kicrou sám obtížné wykuna),

ulehili a /.krátiti mohl. Ale tak to chce icnto swét ! Z po-

cwiku niiwk se každé znowa wymyšlcoé užitené wŽci s roz-

omem a praio í a praspccbeni, pak ale kd>ž owsední, a lidé

ji priwykoou , odbýM'á se již leda bylo, bez ohledu oa úet,

ka kterému by wlasin dle urení swého wésti mula.

Za našich as (tosíJcji se již dti ze zwyku do »kol,

jako se každé Jíte oapred cbowaii, pak wudilí musí, jako každé

k zQbúm stoná, rowuH lak-^ když aritá dobnoasiane, du školy

se posílá. Pro? to zaasté lni rodim, ani oitelbm — a

eun inke dítti nenaprdní. War' otcowé ft ddowé chudí-

wali do £koiy, a proto i m> (aic chodíme, cu r,^ a*tli naped
písmenky., [>r!. sUbikowat^ pak íst, Bíixia!eu:s, pak prát, pu-

ítat, a mezi tím nazpamt katecbismus, a

po nich inili musíme. I wyssí školy jsou wseobecn w té

powsti, že se w nich mladý lid welmi málo pro žiwot nauí^
a. proto také každý Kkoniwší školní léta, leprw se nema
wrn užitenému uili poíná. Nelze zapíti, že se školy do-
cela od osiainíbo žiwoia oddlily, že fiamy pro sebe stojí, ned-

bajíce na ostatní b«b swta: ony nás neuí té moudrosti a

opatrnosti, kterou nu cesiách žiwots porrebojeme, nýbrž n-
emu zcela jinému, co se lam we ^kolát;h sice moudrosti jme-
nuje, we swt w^ak jenom nebcrným jest penízem. Že každý

ze skol zkušcDejsím wyxroupí, než lam wswupil: jest mnobem
wíce zásluha mimoškolní zkušenosti, nabyté za len as, oei

skoIy samé.
Tímio neduhem posionáwá za našich a^fi wéisí ásl

skol u Wbech národ: zúrowcn wbak nalezen jest jii lík ur-

ený k lomu, aby dosawádní nesrownalost mezi Školou a ži-

wotem odstranil, a uiníl ze školy oprawdoirý žiwot, jako jest

žiwoi opran-diwou školou. Tcuto lík jsou: opairowoy malých

dítek, reálni, prmyslon-é školy, techniky ptd.

Maié pti- neb šcsiiíetó dír pošle se do Školy, onroi

co lam uslyší je: a n^ bb aid. ai)i£ ubobé dcko v kTema
budou lyio podiwné kliky, uí se nejwíc slabikowat, ctst ft

psái, aniž nahhži, k jakému úelu neb prDspi:bu -, nebylo by

tedy diwu, pakltOy se zhola oewbtmawca roztržité cbcwalok wéci,

která je dokonce wátiii nem&že. V>\t jirawídla chodí dít do triwi-

áluí Školy 6 let, a nauí se za ten as krom Dáboienstwíjenom
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hnutí revoluního. Havlíek chtl od prvního ísla no-

vého roníku ,Pražských Novin' podle vší možnosti pra-

covati proti rakouskému absolutismu. Když Havlíek se

ujímal redakce ,Pražských Novin', neml sice podrobn

propracovaného politického programu, ale pece ml
k politickému prog-ramu základy a promyšleny i n-
které detaily. Dsledn jako odchovanec osvícenské filo-

sofie byl politický liberál. Politický liberalismus utvrdil

se v Havlíkovi na Rusi. Na Rusi Havlíek stal se zej-

mým nepítelem absolutismu a byrokratismu a upevnil

v sob zásadu svobody. K nacionalismu v politice vedl

Havlíka jeho dívjší vývoj. Stoupencem hesla ,Svo-

boda a národnost' byl Havlíek již pedtím, nežli se

stal redaktorem ,Pražských Novin'. Ale myšlenkov

v politice byl Havlíek ped r. 1846 propracován ješt

dkladnji. Byl pevné víry v budoucnost Cech, ne-

pítel Madarv a Nmcv, a nepítel snah ruských po

universální monarchii; na Rusi pišel k mínní, že inte-

ressy Cech nejsou spolené s Poláky a Rusy, nýbrž

s Jihoslovany, v záí r. 1845 byl mu sympathický po-

stup Madar pi hájení jich práv, a v dob tsn ped
odjezdem na Rus soudil, že revoluce mohla by národu

prospti, ale jen v pípad nutnosti a jen tehdy, kdyby

byla provedena na základ pravdpodobnosti v úspch.

Nemže býti pochyby, že tento program Havlíkv byl

na tehdejší dobu u nás pokrokový, a že s tímto pro-

gramem vstupoval do sloupc ,Pražských Novin' nový

duch.

Ale nejen pokrokový program pinášel si Havlíek,

než i zvláštní odvahu a houževnatost, pokud tehdejší

pomry censurní to dovolovaly, oteven a systematicky

politický program svj vyslovovati, propracovávati a
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každou událost politickou osvtlovati s tohoto politi-

ckého stanoviska.

Redaktorem ,Pražských Novin' byl Havlíek od
1. ledna r. 1846 až do 4. dubna r. 1848. Mimo nkolik
dní (od 15. bezna r. 1848) spadá redaktorství Havlí-

kovo pi .Pražských Novinách' do doby absolutismu.

Havlíek cítil dobe tíhu této okolnosti. Novinám svým za

hlavní úkol vytkl poctivou soustavnou informaci, odsu-

zování špatného a nabádání k dobrému. Chtl, aby redi-

govaný jím list bylo jakési ,svdomí celé vlasti'. Havlíek

ádn plnil své pedsevzetí. Byl píliš subjektivní, nežli

aby dovedl suše referovati, jeho zprávy uvádly nejen

fakt, ale i jeho posouzení. Nedovedl, aby neprojevoval

mínní svého ani pi tch láncích, které z jeho pera

nepocházely. Hojnými poznámkami na jevo dával mí-

nní své jako redaktor.

,Pražské Noviny' po celou dobu, co Havlíek byl

jejich redaktorem, byly rozdleny na nkolik rubrik:

,Domácí záležitosti', ,Zahranin zprávy', ,Smíšené zprávy',

,Pražský denník', .Dopisovatel', ,Žertovné novinky',

,Nové knihy', ,Ceny obilní', ,Prmysl a hospodáství'.

Vedle toho pinášely delší lánky pod arou. Z názvu

rubrik již je patrno, že si Havlíek hledl nejen zále-

žitostí úzce žurnalistických, nýbrž že stopoval i pokrok

na poli literárním, prmyslovém a hospodáském. Ve
všech rubrikách hledl si peliv svta slovanského a

pedevším pomr eských. Zprávy o eském Museu^

eské Matici, spoleenském stedisku eském ped
r. 1848 Mšanské Besed v Praze, o politickém

a národohospodáském klubu echv i Nmc ped
beznem r. 1848, Prmyslové Jednot, zaujaly pi-

rozen v list hojn místa. Školství a jeho zlepšení ml
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Stále na mysli, ponvadž školy pokládal za základ bu-

doucnosti národa. Nejvíce místa zaujímaly v ,Pražských

Novinách* dv rubriky: ,Domácí zprávy' a .Zahraniní

zprávy', tyto soustavn a úeln vybírané z list cizích

nutn proto, ponvadž ,Pražské Noviny' byly za své

doby jediný politický list eský. Svými novinami Hav-

líek, maje v ošklivosti soudobé listy vídeské, vdom
hledl neživiti nízkých instinkt davu, a proto nebylo

v ,Pražských Novinách' sensan psaných zpráv o ne-

štstích, úmrtích, osobních píhodách, pikantních sd-

leních a p. a proto nebylo tam rozvleklých líení a

psobení na cit tenáv. Havlíek nebyl žurnalista-

demagog, myslil lidov a psal živ, úsen, vcn, nkdy
s ironií; jeho racionalism byl patrný z každé ádky.

Rozumové uvažování pevládá v ,Pražských Novinách^

nad citovým hnutím. Jako redaktor ,Pražských Novin'

ml vždy snahu psáti podle pravdy, a ml ten krásný

dar, že dovedl pravdu i nemilou povdti cele, pímo
a bez obalu. Ml neobyejný smysl pro poteby te-

nástva, dobe vycioval, na tenái páli by si od-

povd, o em chtli by býti poueni, dobe vystihovaly

kde je nutno píbhy souasné doplovati obšírnjším

pouením. Delší stati pod arou vtším dílem uroval

tomuto pouení.

Havlíek chtl jako redaktor býti rádcem a vdcem
co možná kruhm nejširším, osvtou chtl pivésti ná-

rod k svobod. Pod arou pouoval tenáe o rzných

oborech lidského vdní. Jako redaktor listu politického

soustavn hledl si pouení o utšenjších politických

pomrech, než jaké byly tehdy v Rakousku. Proto zjed-

nával si lánky o záležitostech anglických, severoame-

rických a francouzských; jako horlivý stoupenec a ši-
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itel ideje národnostní snažil se, aby jeho tenám
pojem národnosti stal se jasným a aby si dobe uv-
domili národnostní význam pojmu Cech proti tehdejšímu

rozšíenému territoriálnímu pojímání ešství; vlastenectví

eskému chtl dáti reálnjší podklad a proto rád zaa-

zoval pod arou práce, které jednak pímo vybízely

k hlubšímu pojímání vlastenectví, jednak doporuovaly

teba na píkladech vlastencm drobn pracovati, za-

kládáním knihoven, obecních pokladnic vesnických,

ušlechfováním lidu atd. Jako obhájce vzájemnosti slo-

vanské ochotn pijímal informaní lánky o pomrech
slovanských a o tch národech, kteí žili se Slovany

-v úzkém styku. A vedle píležitostných prací, jimž nelze

se vyhnouti žádnému listu, hledl si Havlíek toho, aby

zjednal si pro list svj stati praktické, jednak lánky

z oboru praxe právní, jednak stati pro polní hospodáe

dležité; hledl si toho, aby list jeho nezstal pozadu ani

pokud se týe nových objev na poli vd technických.

lánky pod arou nejhojnji zaazoval v prvním roce

své redakce pi ,Pražských Novinách', mén r. 1847.

Na poátku r. 1848 obmýšlel uiniti ze statí pod arou

jakousi populární politickou encyklopaedii, již chtl sám

psáti, ale po prvním pokusu v tom smru musil od

svého pedsevzetí vzhledem na censuru ustati.

Havlíek vedl redakci ,Pražských Novin' svdomit.

Byl snaživý a ustavin hledl list zlepšovati. Peoval

neustále, aby seskupil kolem své redakce dobré spolu-

pracovníky a aby zjednal si na venkov vrohodné do-

pisovatele, kteí nepstovali by místní klepy, ale refe-

rovali mu pravdiv o událostech pro všeobecnost vý-

znamných. Pracoval i k tomu mezi svými venkovskými

pispvateli, aby jeho noviny podávaly jakési statistické
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popisy eských krajv, ale k výsledkm v této snaze

nedošel. Nebylo tehdy ani dostatených pomcek pro

podobnou práci, ani schopných pracovník.

Redakce ,Pražských Novin* zaujímala Havlíka cele.

Nutné ústní i písemní dorozumívání se spolupracovníky,

tení došlých rukopis, novin a knih, vyplování stá-

lých rubrik zabíraly as Havlíkv tak, že nebylo mu
možno, akoliv by si byl toho pál, aby pikroil k sa-

mostatnému vydání njaké vtší práce. Ponkud se mu
ulevilo Novým rokem 1847, kdy vzdal se fakticky red-

akce ,Ceské Vely', kdy pro oba listy své získal si

ti stálé spolupracovníky J.
P. Koubka, Fr. Klácela a

V. B. Nebeského, a kdy mezi pispvatele ,Pražských

Novin' patili: K. V. Zap, V. Gabler, A. Rybika, P.

V. Štulc, Dr. A. Strobach, Dr. J. B. Pichl, P. Trojan

a j. Fr. Palacký. P. J. Šafaík, V. V. Tomek náleželi

mezi Havlíkovy rádce a píznivce. Ale maje pomoc,

pomýšlel hned, aby svého volného asu využil na práci

pro zlepšení a zvtšení listu. Novým rokem 1848 zvtšil

formát listu a pomýšlel, když si toho tenái sami páli,

aby ,Pražské Noviny' mohl vydávati vícekráte nežli dva-

kráte v týdnu. A možná, že by byl pro tuto myšlenku

získal i nakladatele svého listu, ponvadž ,Pražské No-

viny' byly list hojn odbíraný. Když Havlíek pijímal

redakci ,Pražských Novin', bylo jen 160 odbratel,

v druhé polovici ledna r. 1848 mly ,Pražské Noviny'

odbratel 830, a bylo možno jist za takových pomr
pomýšleti na astjší vydávání listu. Než úmysl Hav-

líkv v této vci nebyl proveden, a nám nejsou známy
píiny, pro se tak nestalo.

Havlíkem redigované ,Pražské Noviny' mly mimo
jiné tu pednost proti dívjšímu redigování jich, že

Literatura eská devatenáctého století III/i. 41



594 PRAMENY ,PKAŽ. NOVIN*. JEJICH VLIV.

neerpaly jen z pramen nmeckých a za absolutismu

v Rakousku pipouštných. Havlíek bral své informace,

kde neml pímého zpravodaje, z list nejen nmeckých,

ale hojn erpal i z novin slovanských. Jako jeho ped-
chdci v redakci ,Pražských Novin', tak i on ítal do-

volenou ,Augsburger Allgemeine Zeitung' a ,Oest. Be-

obachter'; hlavn v prvním roku svého redaktorství, kdy

neml ješt dosti rozhledu v záležitostech politických,

mnoho z nich do novin svých prost pejímal, pozdji

hledl se z vlivu list tch vybaviti, již z ohledu na své

tenástvo, které vtšinou oba zmínné listy etlo. .Praž-

ské Noviny' pak staly se eským samostatným dopl-

kem nmeckých informací eským obecenstvem ped
r. 1848 teným.

Za Havlíkovy redakce ,Pražské Noviny' staly se listem

pevného smru a jako jediný eský list politický ped
beznem r. 1848 a jako list dobe a v uritých politi-

ckých zásadách ízený zjednaly si veliký vliv na veejné

eské mínní. Nelíbily se sice všem, ale mly vliv i na

ty, kdo stáli proti nim. eskému nacionálnímu hnutí

otevely cestu politické agitace. Pod dojmem Havlíko-

vých zpráv o snahách Iranv utvoil se v Praze r. 1847

tajný politický klub jRepeal', vlivem jeho zpráv o ruchu

spolovacím tvoily se na eském venkov Mšanské
Besedy, tenáské Spolky, poádaly eské plesy a p.,

piinním neustálé agitace pera Havlíkova poádány
byly po eském venkov sbírky pro eskou denní školu

prmyslovou v Praze, již na návrh Prav. Trojana daný

dne 2. prosince roku 1845 mla zíditi ,Prmyslová Jed-

nota' v Praze. Havlíkovy ,Pražské Noviny' jako vlivný

list, úeln vedený v liberálních a nacionálních zásadách,
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soustavn a vdom ubíraly mezi echy absolutismu

pdu pod nohama.

Jak se chovala vláda k tomuto listu ped beznem
r.

1848.í'i s poátku neten, pozdji, od poátku r. 1847

až do slibu konstituce pro Rakousko, ml Havlíek usta-

viné konflikty s úady policejními. Ale žádný z nich

neml pro nho vážnjších následk. Vládním kruhm
pirozen byl protimyslný liberální a nacionální smr
,Pražských Novin', ale k rozhodným krokm proti

Havlíkovi policejní úady se za absolutismu neodhod-

laly. Censura, již provádl nad ,Pražskými Novinami'

nejprve P. J. Šafaík a pak J. P. Koubek, oba dvrní
pátelé Havlíkovi, pirozen mu mnoho propouštla a

mla odvahu i propouštní lánk vždy obhajovati; po-

kud proti Havlíkovi zakroovalo samo pražské c. k. mst-
ské hejtmanství, které úzkostliv hledlo v souhlasu s ná-

zory presidenta nejvýš, dvo. úadu policejního a cen-

surního ve Vídni hr. Sedlnitzkého na proudy liberální

a nacionální jako na proudy revoluní, bylo jeho zakroení

proto vždy bezvýsledné, ponvadž úedníci c. k. mst-

ského hejtmanství projevovali sice mnoho úzkostlivosti,

ale málo intelligence. Havlíek na poátku ledna r. 1848

se obával, že tato neintelligence c. k. mstského hejtman-

ství bude píinou, že bude se musiti redakce , Praž-

ských Novin vzdáti, ale jeho obavy tehdy již byly

bezpedmtné. 1. února r. 1848 totiž ve Vídni zahájeny

byly porady, jak by se odpomohlo stížnostem na cen-

suru, ke konci února r. 1848 vanul celou Evropou nový

liberální vzduch, a dne 15. bezna r. 1848 v Rakousku

1 Zd. V. Tobolka: Píspvky k bližšímu poznáni K. Havlíka.

Naše Doba X, 838.

4L*
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byla zrušena censura, prohlášena svoboda tisku, byl dán

slib konstituce.

XI.

Havlíkova politická praxe. '

eské revoluní hnutí uinilo z Havlíka, jako z ji-

ných mnohých, aktivního politika. Vedle práce žurna-

listické stává se Havlíek i praktickým politikem. Nemá
úasti hned na poátku hnutí, není mezi svolavateli

schze svatováclavské, ale již 13. bezna je lenem vý-

boru svatováclavského.^ 11. dubnem roku 1848 vystu-

puje vedle dr. A. Strobacha na tribunu enickou, aby

ustavil nový sbor, který by z lidu vyšel a který by od-

stranil sbor zemským presidentem k rad jmenovaný

tím, že by jej do sebe pijal,"* zahájil první schzi

^Národního výboru' a od té doby až do 27. bezna

r. 1849 psobí jako organisátor a eník, teba že ne-

byly mu údlem vlastnosti velikého a znamenitého e-
níka. ^ V Národním výboru hlásal politiku protinmeckou

a protifrankfurtskou, 29. dubna oste mluvil na schzi,

kde byli pítomni vyslanci frankfurtského parlamentu,

1 Viz dodatek .Politické ei' v 2. dílu (str. 1010) mnou vy-

daných Havlíkových Politických spis. K tomuto dodatku teba

je pipomenouti, že Havlíek ješt 18. prosince r. 1848 zasáhl

strun do debatty na íšském snmu. Verhandlungen des ostcr-

reichischen Reichstages nach der stenographischen Aufnahme,

IV", str. 164.

2 F. J. Schopf: Wahie und ausfiihrliche Darstellung der

am 11. Márz 1848 . . . in . . . Prag begonnenen Volks-Bewe-

gung . . . Leitmeritz 1848, I, 10.

3 Zd. V. Tobolka: Národní Výbor r. 1848. Obzor národo-

hospodáský, X, 15.

* Rittersberg: Kapesní slovníek novináský a konversaní.

V Praze 1850, I, 602.
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proti snahám velkonémeckým; jako politik lidovjší

vystupoval v Národním Výboru pro rovné právo vo-

lební, odchyluje se v mínní svém od navrženého a

ve výboru pijatého návrhu budoucí eské konstituce.

Když zapoaly se práce pro sjezd slovanský, agitoval

v kvtnu 1848 pro úast na sjezde v Olomouci, v Kra-

kov, Vídni, Prešpurku a Záhebe, a na schzích sje-

zdových hájil, jako jeden z nejlepších znalc svta slo-

vanského v Cechách, austroslavistické stanovisko, pro

které poprvé vystoupil r. 1846 v Pražských Novinách.

Jeho ei byly tehdy pirozen namíeny nejen proti

Nmcm, ale i proti Maarm a doporuovaly, teba

i legalita byla porušena, okamžitou podporu slovanským

národnostem, Maary utiskovaným. Pi volbách do

snmu zemského byl Havlíek 20. ervna roku 1848

zvolen ve vikariát áslavském poslancem a dne 8. er-

vence v pti krajích byl zvolen poslancem na íšský

snm. Zemský snm v Praze se nekonal; na snm íšský"

odjel Havlíek jako poslanec za Humpolecko hned

13. ervence 1848, a 18. ervence poprvé vystoupil tam

jako eník. Do Vídn na pdu ústedního parlamentu

šel s úmysly nacionální politiky protinmecké a byl by

si pál, kdyby bylo podailo se mu tam uskuteniti slo-

vanskou koalici proti Nmcm. Ale do akcí své strany

na snmu íšském nezasáhl smrodajn. Setkáváme se

sice s jeho jménem nejednou v bezprostední blízkosti

jména Fr. Palackého, Fr. Riegra, Fr. Braunera a A. M.

Pinkasa, ale mluvím ani diplomatem eských poslanc

nebyl. Jako v jiných shromáždních díve, tak i na íš-

ském snmu omezoval se na úsené polemické poznámky
a krátké ei, hájící právo nenmeckých eí v parla-

ment, zájmy utlaovaných národností v Rakousku a
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smující k urychlení jednání. Jinak sedl tam spíše

jako redaktor a referent ,Národních Novin' nežli prak-

tický politik. Nebyl státník, nýbrž žurnalista, a s v-
domím tohoto svého významu šel na íšský snm i s v-
domím tím dne 14. prosince r. 1848 se svého mandátu

vzdal. V dob, kdy nastoupilo ministerstvo Schwarzen-

berg-Stadionovo, cítil, že je potebí býti na stráži proti

snahám reakním; zanechal poslancování, aby mohl více

prospívati žurnalistikou, svým povoláním nejmilejším.

Politické praxe zanechal zcela dne 27. bezna r. 1849.

Toho dne vzdal se lenství v ,Slovanské Líp', v dob
píprav k slovanskému sjezdu založené, v níž, zvlášt

ped svým vystoupením, bojoval proti snahám eského

radikalismu. Ve vážné dob vracející se reakce vdom
každou chvilku svoji zasvtil práci žurnalistické, jediné

možné to práci politické strany za doby reakní.

Xll.

Havlíkovy ,Národní Noviny'. *

Když po vypuknutí únorové revoluce ve Francii

zachvácena byla celá Evropa hnutím revoluním, v dob,
kdy ješt nenastal v Rakousku státní pevrat k vlád

konstituní, Havlíek jako redaktor .Pražských Novin'

cítil, že by bylo potebí, aby Cechové mli list, který

by astji vycházel nežli ,Pražské Noviny' a mohl vy-

hovovati v tehdejší dob povinnostem, které na noviny
se kladou. Jednal o to, aby ,Pražské Noviny' nkolikráte

do téhodne byly vydávány, ale po 15. beznu r. 1848 od

jednání svého ustal a nepomýšlel již, aby , Pražské No-

viny' staly se prvním politickým orgánem eským. Soudil,

^ Viz II. díl Havlíkových Politických spis. V Praze 1901

až 1902.
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že nová doba žádá si nové žurnalistické organisace, a

toho si byl vdom, že echové potebují v dob nej-

kratší míti svého žurnalistického mluvího zcela nezá-

vislého a tudíž majícího možnost zcela oteven a svo-

bodn zastávati zájem národa. ,Pražskc Noviny' nemohly

býti takovým orgánem; byly na vlád závislé, majíce

od ní koncessi, a dalo se ekati, že vláda, až rozhodne

se míti eský list, hájící jejího stanoviska, sáhne k ,Praž-

ským Novinám'. Havlíek proto podjal se úkolu zalo-

žiti nový, zcela nezávislý denní list eský, a jen íínann
podporován hr. Vojtchem Deymem, zaal vydávati ,Ná-

rodní Noviny'. Byl to první eský denník, svobodn
šíící politické názory eské.

Úkol, který Havlíek sám svým novinám vytkl pi

jich vzniku, lze vyložiti jednoduše. Chtl prospti národu

svému, a proto listu dal jméno ,Národní Noviny', chtl

hledati prospch svého národa a brániti jej proti ne-

pátelm. Chtl, aby ,Národní Noviny' byly tlumoní-

kem nacionální eské politiky, a pojímaje národnost

pedevším jazykov, dal do vínku denníku svému jako

první heslo: ,Dstojnost národnosti a ei naší'. Proto

však nechtl, aby ,Národní Noviny' rušily svornost mezi

obma národnostmi v zemích eských, nýbrž snažil se pra-

covati ke klidnému spolužití Cech i Nmc. K vlád

sliboval zaujmouti stanovisko od pípadu k pípadu.

Chtl s ní jíti v tch pípadech, kde to bylo v souhlasu

s nacionální politikou eskou, a byl odhodlán jí oppo-

novati, kde by se byla stavla proti tmto snahám. Pi-

rozen ,Národní Noviny' mly obhajovati politické svo-

body, a Havlíek dne 3. dubna roku 1848 v prospektu

k ,Národním Novinám' výslovn již rozhodl se státi na

cest zákona proti revoluci, a státi proti politice macchia-

velistické na pd poctivosti.
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,Národn{ Noviny' prohlásil Havlíek za list pokro-

kový. Zvolil za jejich heslo: ,Smle ku pedu', a jako

pokrokový asopis .Národní Noviny' udržel. ,Národní

Noviny' byly list hmotn na všechny strany nezávislý

a tuto nezávislost jich Havlíek vždy hledl uchovati a

zakládal si na ní. Vidl v ní dkaz, že tenástvo sou-

hlasí s jeho názory. Na poátku revoluního hnutí, až

do bouí svatodušních, byly ,Národní Noviny' listem ce-

lého národa, pozdji, když nastala rozluka v eském
táboe, byly ,Národní Noviny' listem smru národn
liberálního, tšícího se sympathiím vtšiny.

,Národní Noviny' byly za celou dobu revoluního

hnutí prvním eským žurnalistickým repraesentantem a

jediné z eských list za tehdejší doby dovedly psáti

vcn a na základ dkladné pípravy o slovanské po-

litice a dávati jí svými lánky smr. Byl to list, který

ml tu ídkou vlastnost žurnalistickou, že dovedl psáti

pravdu ,bez ukrášlení' a že nelhal. Havlíek ,Národními

Novinami' pracoval k svobod vzdláváním, vzdlání

lidu vnoval svj list. Odsuzoval všechno dráždní lidu,

ohlupování jeho povrou, káral všechnu nesvdomitost

pohtickou, radikální mnohomluvnost své doby, dema-

gogii i ,demokracii sprostoty', vystupoval proti novi-

náské vypoítavosti, jíž nejde tak o vc, jako o to,

aby nepozbyla pedplatitel. Jako racionalista rozumu

dával pednost ped citem. Za prvních dn svobody

vykonal Havlíek neobyejn mnoho pro politické po-

uení vrstev, tehdy poprvé do života politického uve-

dených, svými populárními výklady nových zízení; po-

zdji, od prvních reakních krok vlády, vlivn psobil

novinami svými na široké vrstvy, nabádaje je k vytrva-

losti a neohroženosti, živ v nich demokratické, libé-
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rální a nacionální vdomí a ine návrhy, jimiž by ob-

ané cestou zákonnou dali na jevo sv6j nesouhlas

s jednáním vlády.

V jNárodních Novinách' hledl být Havlíek spra-

vedlivý. Nejlépe jeho spravedlnost jevila se v jeho kri-

tice politiky vládní. Akoliv list Havlíkv byl list oppo-

siní, neumloval dobrých skutk vládních, nevadilo mu
i chváliti u vlády, proti níž stál v opposici, co chvály

zasluhovalo. Akoliv stál k hr. L. Thunovi v pomru
pímo nepátelském, neumloval, že za doby reakní

byl hr. Thun z len kabinetu nacionálním snahám e-
ským nejpíznivjší.

,Národním Novinám' vtiskl Havlíek ráz svojí indi-

vidualitou. ,Národní Noviny' opravdu ídil, úeln je

vedl. Jako již v ,Pražských Novinách*, tak ješt více

v ,Národních Novinách' mínní své o otázkách, došlých

ho od jeho spolupracovník, na jevo dával poznámkami

a dodatky redakce. ,Národními Novinami' chtl vyho-

vovati všem vrstvám národa: intelligenci i prostým.

Odtud lze vysvtliti, že v láncích ,Národních Novin'

vyskytují se dva proudy, proud formou uenjší a proud

formáln lidovjší. Vedle populárních výklad, hodn
prakticky psaných, setkáváme se v nich se statmi ini-

ciativn politickými.

Ve vnjší úprav ,Národních Novin' neídil se Ha-

vlíek tak vzory žurnalistiky vídeské, jako více žurnály

francouzskými a anglickými, s nimiž ho pedevším se-

známil jeho pítel z mládí, žurnalista dr. V. Gabler.

Vnjší rozdlení látky jednotlivého ísla ,Národních

Novin' bylo dosti pestré. Vedle úvodních lánk samo-

statných, vtšinou krátkých, jimž Havlíek pikládal vý-

znam nejvtší, shledáváme se v ,Národních Novinách'
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s adou rubrik. Piln hledl si rubriky ,Z Moravy' a

soustavn referoval o událostech moravských. IŠÍedo-

staloli se mu informace pímé, pebíral do této rubriky

zprávy zvlášt z ,Moravských Novin', snaže se, aby o v-
cech moravských tenástvo jeho bylo zpraveno vždy

úpln. O hnutí politickém mimo zem eské pouovaly

rubriky: Z Vídn, Jihoslované, Poláci atd. V rubrice

,Sosovské staré archivy' tepal vtipn pežitky pedbez-
nového života. Pod arou vedle pouení o nepolitických

otázkách byly zaazovány zprávy o dležitých novinkách

literárních. Havlíek obmýšlel v ,Národních Novinách,

pod arou pokraovati v politické encyklopaedii, již za-

hájil r. 1848 v ,Pražských Novinách' a musil pro cen-

suru od ní upustiti; ale k uskutenní svého úmyslu

nedošel. V ásti Rozmanitosti a Domácí zprávy zachy-

covala redakce pestrost drobných událostí. Jako redaktor

novin vydávaných v Praze, v stedisku eského života,

musil Havlíek pihlížeti k událostem pražským. V-
noval jim vtší místo pod záhlavím ,Z Prahy'. Insertní

ástí, zvanou ,Hlasatel', byl list ukonen.

Ve všech rubrikách ,Národních Novin' byl patrný

duch Havlíkv. V každém oddlení svých novin chtl

pouiti. Vdom se neshánl po sensaních novinkách,

tiskl jen to, co pro obana, zajímajícího se o politický

a veejný život, mlo význam. ,Národní Noviny' jako

již díve ,Pražské Noviny' nepinášely ani agitan váš-

nivých lánk politických, neotiskovaly ani zpráv o úmr-

tích, neštstích, bezvýznamných slavnostech, zprávy

osobní a p., za to však uveejovaly dlouhé výklady a

odvodnní všeho toho, co vláda podnikala. Dalo se

to proto, aby v politických otázkách tenái staily je-

diné ,Národní Noviny' a informovaly každého vrn a
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pravdiv o pedsevzetích i stran nepátelských, Hav-

h'kovy ,Národní Noviny' nechtly býti listem jen jistého

smru, nýbrž i noviny v pravém toho slova smyslu.

(28./] 2. 49.) Došly-li svého cíle tím, že se staly svým

smrem za eského hnutí revoluního listem eským nej-

vlivnjším, nedošly svého pání, aby vyhovovaly jako

noviny. Jako noviny mly nebezpené soky v pražské

nmecké denní žurnalistice a v závodu s ní nedosta-

ovaly jí po stránce novináské. Picházely s politickými

novinkami a zprávami obyejn pozdji nežli pražské

listy nmecké. Dalo se to však ne vinou redakce, nýbrž

tím, že nmecké listy proti eským byly ve výhod,

nemusejíce došlé zprávy pekládati.

,Národními Novinami' Havlíek nepstoval jen po-

litiku v nejužším slova smyslu, nýbrž obracel pozor

svj na všechny stránky života národního. Toto stano-

visko uplatnilo se v ,Národních Novinách' zvlášt v té

dob, kdy politické události v nejužším toho slova

smyslu ustupovaly do pozadí.

Havlíek list svj nevyploval jen ledabylo. Ne-

lekal se veejn piznati, jestliže neml dosti látky pro

svj denník. Oteven 7. srpna r. 1849 sdlil, že ve-

erní vydání ,Národních Novin' zastavuje pro nedo-

statek materiálu. Když pak ani pro list hlavní neml
dosti zpráv a lánk politických, nerozpakoval se sá-

hnouti po pekladech a výatcích, vždy s jistou ten-

dencí vybíraných, z Pavla Skály ze Zhoe, z Pestaloz-

ziho, N. V. Gogola, V. Huga, Michala Czaykowského

a jiných.

Kdybychom srovnali ,Národní Noviny' s .Pražskými

Novinami' za redakce Havlíkovy, shledali bychom jistý

rozdíl. Rozdíl ten urovala doba, kdy oba tyto aso-
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pisy byly vydávány a jak asto vycházely. ,Pražské

Noviny' redigoval Havlíek spíše jako lidovou revui, a

za absolutismu vtšinou jen narážkami mohl v nich

dávati na jevo své mínní o souasných záležitostech

úzce politických — .Národní Noviny' byly denník,

byly to noviny, které musily hned, bez dlouhého

rozmýšlení, k událostem zaujímati stanovisko. Proto

v jNárodních Novinách' je mnoho statí, které mly vý-

znam jen v tom okamžiku, kdy vyšly; pomrn málo

z nich uchovalo si cenu trvalejší.

,Národní Noviny' byly první eský denník revo-

luního hnutí nejen svým významem, ale i asov.
První jich íslo vyšlo 5. dubna r. 1848. Dne 18. kvtna

r. 1849 uinil Havlíek pokus rozšíiti list o veerní vy-

dání, ale pokus ten vzal pro nedostatek látky za své

7. srpnem r. 1849. Havlíek o veerní list pokusil se

v dob, kdy již pestávala hojnost politických událostí

a kdy ustával již i zájem na veejném život, r. 1848

takovou mrou se projevivši.

Havlíek byl vždy skuteným hlavním a prvním

redaktorem ,Národních Novin', teba že na chvíli, v dob
od 9. ervence do 20. záí r. 1848, byli na list uve-

deni jako zodpovdní redaktoi místo nho nejprve

V. B. Nebeský, pak J. S. Tomíek. I v dob, kdy jako

poslanec byl na snmu íšském, i v dob té ve sku-

tenosti udával smr ,Národním Novinám'. Dopisy le-

nm redakce vyslovoval svá pání, situaními zprávami

zaujímal stanovisko k událostem na íšském snmu,
tehdy všeobecn pozorovaným. Jeho dávný pítel, dr.

V. Gabler, byl mu zvlášt v otázkách zahraniní po-

litiky platným pomocníkem.
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Do ,Národních Novin' psala nejlepší eská pera

politická tehdejší doby. Fr. Palacký, V. V. Tomek, dr,

Fr. Brauner, P. A. Trojan ukládali v nich své názory.

Mnoho pispvatel mly ,Národní Noviny' mezi knž-

stvem tehdejším, a to prost z toho dvodu, že knž-

stvo za revoluního hnutí eského byla uvdomlá, po-

kroková intelligence eská. Vliv ,Xárodních Novin' na

dobu tehdejší dotvrzuje i jejich obliba u tenástva. Pes

své novináské nedostatky a pes to, že od íjna r. 1848

byly orgánem jen národn liberální strany, udržely si

,Národní Noviny' vždy nejvtší poet pedplatitel ze

všech eských list, a za doby reakní stávaly se hojn

teným listem i u tch, kdo sympathisovali s ideami

potlaené strany radikáln demokratické.

Havlíkovo postavení k vlád v ,Národních Novi-

nách' bylo jasné a otevené. Na poátku hnutí dobe
cítil bezradnost a slabost vládních kruh ve Vídni a

v Praze a snažil se, aby této bezradnosti co nejvíce se

využilo ve prospch eský. Zemská vláda byla vlastn

v rukou eských zcela až do té doby, kdy hr. Lev Thun

stal se v Cechách hlavou zemské vlády, Havlíek k hr.

Lvu Thunovi nechoval se nejprve nepátelsky jako necho-

vali se k nmu i druzí vdcové eské politiky, ale hned od

poátku vycítil, že v hr. Thunovi, muži zásad konser-

vativních, pichází liberalismu eskému sebevdomý a

vzdlaný odprce. Proti hr. Thunovi Havlíek vystoupil

hned na konci kvtna r. 1848. Pokud konservatismus

nalézati mohl místo v eské liberální stran, potud i ne-

pátelství mezi hr. Thunem a Havlíkem bylo menší;

jakmile se vyskytly píiny k ešení sporných otázek

mezi tmito smry, oba muži se navždy rozešli. Hav-
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líek už od svatodušních bouí r. 1848 veejn oznao-

val hr. Lva Thuna jako nepítele snah liberálních, jako

,byrokrata a aristokratického pedanta', a nemohl mu
nikdy zapomenouti, že boue svatodušní, náhodn a bez

pípravy vzniknuvší, prohlásil za spiknutí a hledl jich

využiti proti snahám strany liberální.

K slabému ministerstvu Dobblhof-Bachovu choval

Havlíek jako celá národn liberální strana sympathie.

Teba že nesympathisoval se všemi leny tohoto kabi-

netu stejn (Wessenberg, Kraus, Latour byli mu politiky

staré školy), pes to k celkové politice tohoto mini-

sterstva choval se pízniv a jeho kroky zastával v Ce-

chách, zvlášt proti útokm vídeského radikalismu a

jeho eskému ohlasu. V ministerstvu Dobblhof-Bachovu

Havlíek vidl kabinet zásad liberálních, odprce velko-

nmeckých snah, obhájce zásad federalistických, amohl-li

mu vytýkati nco, byla to jen nerozhodnost, zvášt vi
Madarm. ,Národními Novinami' pracoval všemožn,

aby se kabinet Dobblhof-Bachv mohl udržeti, a pra-

coval pro to již prost pro okolnost, ponvadž se, ja-

koby pedvídaje, obával, že každé ministerstvo, které

by po Dobblhof-Bachovu pišlo, bude pro Cechy mini-

sterstvo horší v ohledu liberálním, v zásadách federali-

stických a v postavení Nmectví v Rakousku i v po-

mru k Nmecku. Když kabinet Dobblhof-Bachv padl

a na místo nho nastoupil v listopadu 1848 nový ka-

binet Schwarzenberg-Stadionv, Havlíek ve smyslu celé

eské politiky na snmu íšském stal se odprcem poli-

tiky tohoto ministerstva. Od poátku choval nedvru
k státníkm v tomto kabinetu, akoliv uznával i dobré

vlastnosti jeho len, od poátku bojoval proti jejich

rozhodnému bránní principu monarchického, tuše, že
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princip ten bude Eridiným jablkem mezi minister-

stvem a vtšinou snmovny. Ministerstvo Schwarzenberg-

Stadionovo odmítal jako ministerstvo byrokratické, ari-

stokraticko-konservativní, neparlamentární, centralistické

a germanisující. Když v ervenci r. 1849 pevzal v mi-

nisterstvu Schwarzenbergov keslo ministra kultu a vy-

uování hr. Lev Thun a keslo ministra spravedlnosti

zaujal Ant. ryt. Schmerling, Havlíek proti kabinetu

Schwarzenbergovu stál i z dvodu, že kabinet nadržuje

snahám klerikálním, a bedliv stopoval, nenaklonilo-li

se ministerstvo více ke germanisaci. Od státního pe-

vratu beznového r. 1849, za zradu a urážku považova-

ného zvlášt od eských politik, kteí vidli v pevratu

nevdk k svým dívjším snahám o zachování Rakouska,

pracoval Havlíek k pádu kabinetu Schwarzenbergova

a vil, že nad ním dojde k vítzství. Havlíek poli-

tickou situaci správn chápal hned na konci bezna

r. 1849, tvrdil-li, že pomry v Rakousku budou se í-

diti událostmi ve Francii, ale nedobe odhadoval, že by

Francie zabránila ruské intervenci v Rakousku, a ne-

dobe pedvídal, myslil-li, že ve Francii zvítzí republi-

káni a pívrženci svobodomyslné konstituní monarchie.

Netrpliv ekal v tchto vcech na njaké jasno, podle

nhož by mohl jist souditi o pomrech v Rakousku, ale

jasná toho za vycházení ,Národních Novin' nenalezl.

Od bezna r. 1849 zstával v zemích eských živým,

nikdy neutuchajícím svdomím vlády, volal ji bez ustání

ke slibm, které uinila, ale kterých neplnila, vybízel

ji k vlád konstituní, byl hlasem stále varujícím, který

dorážel až k stnám ministerských kabinet, ale který,

bohužel, nedovedl odvrátiti od cesty, vedoucí ke germa-

nisujícímu absolutismu, opírajícímu se o snahy hierar-

chické. *
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Vládní kruhy k listu Havlíkovu, k ,Národním No-

vinám', za celou dobu jich vycházení nechovaly se stejn.

Na poátku hnutí revoluního v echách, za bezrad-

nosti kruh vládních, president zemské politické správy

doporuoval ,Národní Noviny', jakožto orgán národního

výboru hlavn v otázce robotní, k pedplácení obcím.

Jakmile hrab Lev Thun ujal se v echách úadu
svého jako president gubernia, cirkulá svého ped-

chdce odvolal a stavl se k ,Národním Novinám' jakožto

listu liberálnímu nepízniv. Když hr. Lev Thun uinil

na poátku ervna r. 1848 pokus s vydáváním denníku

,Pokrok', orgánu to zemské vlády, ,Národní Noviny'

staly se 6. ervna r. 1848 listem opposiním.

Vládní kruhy vídeské k ,Národním Novinám' ne-

zaujaly celkem nepátelské stanovisko do té doby, dokud

neodvážily se boje proti liberalismu. Uinily sice po

vydání oktrojované ústavy pokus vystoupiti proti vliv-

nému peru Havlíkovu tím, že stíhaly jej soudn pro

jeho populární, v širokých kruzích obecn tený ,Vý-

klad oktrojované ústavy', ale když v tomto prvním po-

litickém processu eském nové doby (13. dubna

r. 1849) soudcové z lidu postavili se jednomysln na

stanovisko Havlíkovo a odmítli pokusy vlády, neodva-

žovala se vláda proti ,Národním Novinám' krok no-

vých. Ani stavu obležení, v kvtnu roku 1849 na

Prahu uvaleného, nevyužila vláda proti Havlíkovi. Jestliže

10. ervna r. 1849 vojenský velitel zastavil ,Národní

Noviny', stalo se to ani ne tak na píkaz z Vídn, aby

se psobilo proti ideám ,Národních Novin', jako spíše

z vle vojenských kruh pražských, které chtly pivo-

diti zmnu ve zpsobu psobivého podávání politických

statí ,Národních Novin'. Havlíek na zakroení ve Vídni

Literatura eská devatenáctého století. lU./i. 42
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u ministra vnitra A. Bacha dne 13. a 14. ervence roku

1849 proto si vymohl, teba že po jistém zdráhání mi-

nistrov, další vydávání ,Národních Novin'.

Od 26. ervna r. 1849, kdy vyŠlo zase íslo ,Ná-

rodních Novin', hledl Havlíek voliti mén psobivou

formu svých lánk; jak sám se piznává, nezapíral

nikdy pedtím, ani po této události svého pesvdení,
ale mlel tam, kde pravdy nemohl povdti oteven.

Slo mu o to, aby nedal žádné píiny vojenskému

veliteli, by mohl ,Národní Noviny' zastaviti (29. ervna
1849). Až do prosince r. 1849 nemohl si Havlíek st-

žovati na chování vojenských kruh, teba že mezi

obma stranama došlo nkolikráte k menším konfliktm^

teprve od prosince r. 1849 vystupování pražského vo-

jenského velitele stalo se písnjším. Bylo to tehdy, kdy
již vláda vídeská nabývala pesvdení, že reakní

snahy dojdou vítzství, a kdy již odvažovala se potírati

snahy liberální. 10. ledna 1850 byl Havlíek napomenut
vojenským velitelem, aby mírnjším zpsobem vedl si

v polemikách po lánku Fr, Palackého ,0 centralisaci

a národní rovnoprávnosti v Rakousku'. Havlíek umínil

si, chtje zachovati život svého listu, že bude psáti o fe-

deraci co nejmén a co nejmírnji. inil tak také sku-

ten, ale ješt nevidl, že kroky proti ,Národním No-

vinám' jsou kroky promyšleného reakního postupu.

V jeho optimismu nedovedla jej zvrátiti ani ta významná
událost, že dne 19. ledna r. 1850 byly v Praze ,Národní

Noviny' zastaveny a dne 21. ledna r. 1850 toto zasta-

vení na ostatní pevnosti v zemi že bylo rozšíeno.



XIII.

,Šotek'. 1

Hned na Rusi vyskytuje se u Havlíka myšlenka

satiru provázeti obrázkem. Tuto dávnou svoji touhu

pln nemohl uskuteniti (nábh uinil již v eské Vele)
díve, až když pestal v Rakousku absolutismus. Jako

znalec lidských duší dovedl dobe odhadnouti velikou

psobivost politicko-satirických illustrovaných spis, a

vida za doby své hojnost cizích illustrovaných, poli-

ticko-satirických letákv i asopis, rozhodl se brzy

po prohlášení konstituce zásadám, které hlásal v ,Ná-

rodních Novinách', pdu zjednávati v kruzích širších

i satiricko-humoristickým listem. Na poátku ervna
r. 1848 chtl vydávati takový asopis pod jménem
,Sotek', ale díve neuvedl úmysl svj ve skutek, až te-

prve v lednu r. 1849. Nejprve svatodušní boue, pak

innost poslanecká na snmu íšském nedovolily mu
díve uskuteniti pedsevzetí. 7. lednem r. 1849 vyšlo

první íslo humoristicko-satirického týdenníku ,Sotka*,

ale již dne 1. dubna 1849 íslo poslední. V dob re-

akní upouštl Havlíek od vydávání ,Šotka', jednak

aby pro jeho psobivý obsah neškodil ,Národním No-

vinám', které udržeti pokládal za vc tehdy nejdle-

žitjší, jednak proto, že nechtl se rozptylovati a ,Ná-

rodním Novinám' že chtl se v dob vážné vnovati

cele.

,Sotek' byl první politický humoristicko-satirický,

illustrovaný list eský. Krom nepatrných výjimek p-
stoval jen politickou satiru. Hned jeho vnjší ráz, roz-

1 Viz: Havlíkovy Politické Spisy. V Praze 1902. Díl II,

str. 974.

42*
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vržení jednotlivého ísla, upomínající na tehdejší v Praze

vycházející listy denní, nasvdovalo, že jde o po-

litickou satiru. Havlíek vtšinou vyploval ,Šotka'

sám a svými píspvky dal ,Sotku' uritý politicko-sa-

tirický smr. Tepal a také známým voltairovským zpso-

bem se v,Šotku' vysmíval všem vadám, které vidl zvlášt

v souasném veejném život eském. Ohlásil se ne-

pítelem eského radikalismu hned prvním lánkem
,Sotka', vystupoval proti reakním inm vlády, proti

malichernictví v Praze i venku, proti byrokratismu doby

pedbeznové a p. Pozadím vŠech píspvk ,Šotka' by 1

politický program, kterému sloužily ,Národní Noviny'.

V ,Šotku' Havlíek plnou mrou uplatnil svj dar

vtipu. ,Šotek' Havlíkv srŠí vtipem na politické pomry
tehdejší. Vtip Havlíkv je tam zžíravý, pádný, bitký, ale

není to nikdy vtip nízký, štvavý. I v politickém, hu-

moristicko-satirickém list psobiti chtl Havlíek na

rozum vrstev širších, ne na jejich vášn a nízké pudy.

, Šotka' vyploval píspvky prosaickými i veršo-

vanými. Prosaické práce dotýkaly se vtšinou pítom-

nosti, práce veršované mly ráz trvalejší a pocházely

vtším dílem z minulých let Havlíkových.

V píspvcích prosaických v ,Šotku' Havlíek mi-

luje formu dialogu a rád paroduje zákony, úední
akty a p. Veršované práce repraesentovány jsou z vtší

ásti Havlíkovými epigramy z pobytu ruského a pak

politickými popvky, básnnými na píse národní.

,Šotek' byl list v širších vrstvách psobivý i pro

politické karikatury. Havlíek ml to štstí, že pro

jSotka' jako hlavního illustrátora podailo se mu zí-

skati tehdy mladého juristu, dnes nedocenného Sob-
slava Pinkasa. Pinkasovy obrázky piléhají k textu Hav-
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líkovu nejen svojí výstižností a komikou, ale i pes

to, že jsou to politické karikatury, svou vlastností, že

neupadají do nízkosti.

(,šotkk'. pro
,
šotka' nakreslil sob. pinkas.)

XIV.

Založení ,Slovana'. ,Slovan'.

Zastavení ,Národních Novin' (19./I. 1850) pekva-

pilo eskou veejnost i Havlíka. Když dne 17. ledna

probíhala Prahou povst o zastavení ,Národních Novin',

nechtl jí nikdo viti; dva dny po tom z nevících stali

se vící. Havlíek sám byl pádem ,Národních Novin'

pekvapen a rozmrzen, ponvadž od napomenutí vo-

jenského velitele ukládal si v listu jistou reservu; ale

nijak nebyl zhroucen. Zákaz dalšího vydávání svého

denníku pokládal za vc okamžiku, a v prvních chví-

lích soudil, že nejhorší dsledek náhlého opatení by

mohl býti ten, že by ,Národní Noviny' na as bu vbec
1 Karla Havlíka Borovského Politické spisy. Dii III. Co

zde na víc povdno jest o vzniku ,Slovana' nežli v úvodu k dílu

III, jest založeno na zprávách asopisu ,Union' z 18., 19., 29.

ledna a 5., 9. a 12. února r. 1850. Zprávy ty jsou podány podle

pímé informace Havlíkovy.
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nevycházely, nebo že by je na chvíli musil vydávati

mimo Prahu, snad v Brn nebo Kromíži 2. Zastavení

listu bylo mu chvilkovým, neobratným tahem vlády

proti národn liberální stran ped volbami do zem-

ského snmu, jichž vypsání se oekávalo na podzim

r. 1850. Havlíek prvotn myslil, že by se mu snad

mohlo podaiti, kdyby ve Vídni zakroil, vymoci si

zrušení zákazu, jako se mu to již podailo v ervnu r.

1849, ale co mu myšlenku provésti nedovolovalo, byla

okolnost, že by u vlády, proti které stál v opposici,

musil žádati a snad se i k jistým ústupkm, teba

jen ve form, zavázati. Teprve, když jeho politití pá-

telé na nho doléhali a když z míst vlivných byly mu
inny i nadje, že by ve Vídni mohl pízniv po-

choditi, rozhodl se odjeti do Vídn. 28. ledna 1850

opustil Prahu. Ale opustil ji ne s úmyslem vymoci si

další vycházení ,Národních Novin' v Praze, nýbrž zjed-

nati si povolení pro vydávání nového denníku ve Vídni.

Nový list ml se jmenovati ,Slovanské Noviny'; ve sku-

tenosti mly to býti ,Národní Noviny' s jiným jen ti-

tulem. Plány Havlíkovy ve Vídni rozbily se o nepo-

volnost vojenského guvernéra. Rozmrzen vrátil se do

Prahy, chtje s vydáváním novin ekati na dobu pízni-

vjší. Pozdji však poznal neudržitelnost svého rozhodnutí.

Vil-li, a on vil, že vláda podle slibu zane v skutek

uvádti oktrojovanou ústavu, musil se i starati, aby pro

dobu tu ml politický smr, jím repraesentovaný, svj

žurnalistický orgán. Na poátku dubna r, 1850 poal
2 Kombinace moje, pokud se Kromíže týe, spoívá na

listu AI. Pražáka, z nhož úryvek otiskl L. Quis v Korrespon-

denci, str. 430. List ten, v pozstalosti chovaný, je datován

3. ledna 1851 a ne 1850, jak má Quis. Tím také odpadají všechny

hypothesy, které Quis na míst píslušném vyslovuje.
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proto pípravy k vydávání nezávislého asopisu, za

jehož vedení v zásadách národn liberální strany chtl

býti osobn odpovden, a dne 8. kvtna 1850 vydal

v Kutné Hoe první íslo listu, ve formáte velké osmerky,

který ml dvakráte do téhodne vycházeti a který nesl

název: ,Slovan. asopis vnovaný politickým a vbec
veejným záležitostem slovanským, zvlášt eským.'

V dob od 8. kvtna r. 1850 až do 14. srpna r.

1851 vydával Havlíek ,Slovana'. Bylo to za doby, kdy

reakce v celé Evrop vedla boj proti revolunímu hnutí,

na poátku r. 1848 zachvátivšímu Evropu. Mimo Ra-

kousko reakce vítzn postupovala; vítzila i v Rakousku,

které vedlo ministerstvo Schwarzenberg-Bach-Thunovo.

Rakousko tehdy krok za krokem splo ke germanisu-

jícímu centralismu a k absolutismu, opírajícímu se o hi-

erarchii. Havlíek svým ,Slovanem' položil si tžkou

úlohu: zadržovati kroky reakní vlády a v zásadách li-

beráln národní strany upevovati proti reakci eský lid.

Nastupoval cestu nerovného boje, boje práva proti násilí.

Havlíkv ,Slovan' byl jediný otevený a roz-

hodný hlas eský za doby reakce. Celil reakním chout-

kám tehdejší vlády a odkrýval pi každé píležitosti

reakní úmysly vlády. Havlíek v boji svém postavil

se na pdu oktrojované ústavy a doléhal na vládu, aby

i ona podle ústavy té se ídila. Volal ministerstvo k svo-

lání snm, k provádní slíbené zásady jazykové rovno-

právnosti v úadech i ve škole, stál proti centralisaci,

potíral myšlenky absolutismu a germanisace, a se pro-

jevily skutkem, asopisem nebo brošurou, oste odsu-

zoval opírání se reakního ministerstva o snahy hier-

archie. Pronikavým zrakem peoval, aby svoboda tisku

nebyla zkracována.
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Havlíek vidl dobe, že reakce v Rakousku byla

v souvislosti s reakcí mimorakouskou, zvlášt s poli-

tickými pomry ve Francii. Proto široce hledl si ve

,Slovanu' dj ve Francii, stoje pi tom na stanovisku

nepátelském snahám Ludvíka Napoleona. Ale vidl

také správn, že na reakci rakouskou má vliv cár ]\Ii-

kuláš I., a proto ve ,Slovanu' jeho chování nespouštl

s oí, neopomínaje tenáe upozorovati, aby pro skutky

cárské vlády nepestávali milovati ruský národ.

Havlíek elil nejen proti reakci zhora, nýbrž bo-

joval i proti reakci, šíící se v adách eských. Žádal

ve vážné chvíli rozhodné osvdení politického pe-

svdení, byl proti politice ramenáské a servilnosti.

Když pak strana národn liberální byla oznaována

za stranu výstední, vykládal zásady této strany a uka-

zoval, že myšlenková podstata její zstala nezmnna.
Jako kiklavého píkladu politické nemužnosti všímal si

zhusta orgánu hr. Lva Thuna, Vídeského Denníku,

proti zásadám liberáln národní strany založenému, a

v ostrých polemikách se utkával s jeho redaktory, bý-

valými stoupenci strany národn liberální.

Za doby reakní živil Havlíek v eském lidu zá-

sady národn liberální strany, a pozdji, když po boji

nerovném byl rozhodnut ustoupiti násilí a ,Slovana*'

zastaviti, naposledy napomínal jako pastý rozplašené

stádo své, aby nepodávalo se promrzelosti, nemužnosti,

netenosti a lenivosti, a aby neztrácejíc nadji, za tíhy

reakní se vzdlávalo a získalo si tak zbra nejjistjší

a nejúinnjší proti reakci.

*

,Slovana' udržel Havlíek jako nejvlivnjší eský list

tehdejší doby (poet odbratel neklesl nikdy pod 2000),



VNJŠÍ RÁZ ,8LOVANa'. 617

a udržel jej sám, svojí vlastní prací a svým vlastním

piinním. Spolupracovník ml málo, spoluredaktora

jen jediného a ješt nezkušeného, Jana Kodyma, —
vtšinu ,Slovana' vyploval si sám. Samostatné lán-

ky byly myšlenkovou podstatou jednotlivého ísla

,Slovana', vedle nich rzné rubriky informovaly tenáe
o dležitých zjevech veejného života. Mén obšírn

všímal si Havlíek, krom událostí ve Francii, politiky

zahraniní v rubrice ,Zahraniní zprávy', více si hledl

vnitní politiky rakouské. Nejdležitjší rubrika po sa-

mostatných láncích byl ,Pozorovatel politický', kde sám

Havlíek svým zpsobem, plným subjektivity, v struné,

pímo poznámkové form stavl do ostrého svtla svých

názor vše, co dležitého den ode dne se udalo. Ru-

brika ,Rakouské politické zprávy' byla doplkem ,Po-

litického pozorovatele' a mla ráz více prostého kon-

statování, nežli posuzování. ,Zprávy domácí' a ,Zprávy

z Cech' pedevším sdleními dopisovatelv informovaly

o tom, co dležitého a zmínky hodného stalo se mezi

echy, zvlášt pak v Praze. ideji ve ,Slovanu' zaa-

zeny bývaly rubriky: ,Ranní zprávy', která pinášela

nejnovjší události, a rubrika ,Rozmanitosti', která pi-

hlížela více k zábav, nežli k otázkám politickým.

Uspoádáním svým podobá se ,Slovan' více ,Praž-

ským Novinám' nežli ,Národním Novinám'. ,Národní

Noviny' jako denník byly spíše novinami, ,Slovan' jako

list dvakrát týdn vycházející jest populární eská re-

vue. ,Slovana' Havlíek ídil úeln práv tak jako své

dívjší listy. Kde nestail na práci pvodní, vypomá-

hal si peliv vybíranými peklady autorit, jako V.

Huga, Tocquevilla, B. Trentowského, Césare Balboa,

Armanda Marrasta, a zvlášt rznými lánky z Rotteck-



Rok 1851. Cislo 19.

Slovan.

,,]ournal des Debats" o diplomatickém sporu pruslío-ralcouslíém.

tenái list5 tchto budou si pomateváti, že Anglicko a Frsn-

-cousko ze žárlivosti na rostoucí vplyv Rakouska v Nmcích kabincta

Vídenskému odeslaly diplomatickou notu, ve kteréž knížeti Schwar-

zenbergovi oznamují, že nikdy nepivolí k iomu aby Rakousko se

všemi zemmi svými k nmecké konfederací pistoupilo, ponvadž
krok tento proti smlouv Vídenské elí a evropejskou rovnováhu ruší.

Politika tato nemá do sebe nic nového; ona jest pro Francousko a

Anglicko v pravém smyslu slova tradiciooalní. Jen dv mocností né-

meclíé jsou dle hmotné moci své s to vládu záležitostí nmeckých v

rukou držeti: Rakousko a Prusko. Kdyžby jedna z mocností téchto

druhé podlehnouti mla, kdyžby bu kabinet Vídenský, bu kabinet

Berlínský vlády v Nmcích se zmocnil, byl by uinn konec oné

rozdrobenosti, která jest jednou z nejhlavnjších píin politické sla-

bosti nmecké íše, která ale také interesm francouské a anglické

diplomacie práv vhod pichází.

V nmeckých a rakouských listech bylo v posledních dnech

nejednou vysloveno „pesvdení," že lato snaha anglického a fran-

couského kabinetu k žádanému cíli nepovede; bylof tvrzeno, že muž,

jenž záležitosti zahraniní v Rakousích nyní ídí, pes tyto pekážky

k dennímu poádku pejde a mocnái a pánu svému nadvládu vNém-

cich pece pojistí. My nevíme jak daleko se tento plán ke skute-

nosti piblížil. Jest sice vbec známo, že hlas knížete Schwarzenberga

v Nmcích nyní tém rozhoduje, jeí známo, kterak pan von-Man-

teuffel, jemuž pruští junkrové ješt ped nkolika týhodny barikády

a revoluce vytýkali, s ullrakonservativní stranou co nejupímnji se

smíil a svému rakouskému kollegovi všade a ve všem ustupuje.

Nemén známo jest ale také, že Rakousko v rad cvropejských vel-

mocí není prvním a že jsou pece jisté meze, které nynjší kabinet

Berlínský, akoli v podlizavém povolování již nesmírné pokroky aciníl,

pekroiti se neopováží.

Nynjší diplomacie evropejská nemiluje revoluci. Chra Bh

!

Ona jest velou zastavatelkyni tak nazvaného „poádku a pokoje."

Ona naproti tomu ale také nepipustí, aby pomry evropejské byly

zmnny, ona nedovolí, aby bylo zvrhnuto, co pedchdcové její v

Paíži a ve Vídni za onoho asu byli vybudovali — evropejská

rovnováha.

Na dkaz toho sdlujeme tenástva svému peklad jednoho

élánku z Paížských novin ,^ournal des Débals," který pozornost Pa-

ížského asopisectva u vysokém stupni na se obrátil a to potvrdil,

34
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Welckerova ,Staats-Lexikonu'. Jako již v .Národních No-

vinách', tak i ve ,Slovanu' budil vzpomínky na slavné

epochy eských djin otiskováním výatk ze staroes-

kých kroniká (ku p. Pavla Skály ze Zhoe) a dle-

žitých akt, zvlášt z doby husitské. Ve ,Slovanu' agi-

toval Havlíek pro zásady své, jednak pímo útoe, jed-

nak nepímo nabádaje ku pemýšlení o otázkách. K ne-

pímému a narážkovému zpsobu psaní nutily ho re-

akní pomry. Jako ped beznem r. 1848 psával o lrsku»

mysle pi láncích tch na pomry eské, tak psával

ve ,Slovanu' o Kytaji, maje na oích souasné pomry
naše.

V ,Národních Novinách' i ve ,Slovanu' ve zpsobu
psaní pokraoval Havlíek na cest, kterou se dal

v .Pražských Novinách', Nefanatisoval, hledl pesvd-
ovati; psobil na rozum, ne tak na cit. Myslil lidov

a tak i psal, byl úsený, vcný, jasný, píklady, srov-

náním i volením výrazu širším vrstvám pístupný. Své

vty proplétal zrnky vtipu a humoru. Byl výborný po-

pulární vyklada a v dob své nedostižný žurnalistický

polemik: bezohledný, vtipný, neúprosn logický, zžíravý

a pln sarkasmu, vnitn pesvdený a ucelený.

Havlíkv sloh ani v ,Národních Novinách' ani ve

,Slovanu' není pelivý. Je to sloh žurnalistický, spšný,

rychlý, kterému jde o to, aby vc rychle a jasn podal,

ne aby ji povdl krásn. Havlíek zhusta neuhledl

se ani chyb grammatických. Ale on vdl o tchto va-

dách svých žurnalistických práci, a pozdji, v Brixenu,

tšil se, že se zhostí špatných vlastností svého slohu,

žurnalistickou prací zpovrchnlého.
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XV.

,Duch Národních Novin'. — ,Epištoly kutnohorské'.

Za chvil mohutnjící reakce a za neutšených vý-

hled do budoucna, kdy dalo se oekávati, že vláda

pikroí i k zastavení ,Slovana', Havlíek poal peo-
vati o to, aby lidu eskému, kdy nebude moci oteven
žádný liberální, nacionální a protihierarchický asopis

eský mluviti, dal do ruky knihy, které by v nm ži-

vily ty zásady, jimž zasvtil ,Národní Noviny' a ,Slo-

vana'. V posledních chvílích, kdy již stahovala se mrana
nad svobodou tisku v Rakousku a kdy lánky aso-
pisecké podléhaly hned po vyjití konfiskaci a nemohly

proto býti rozšíeny mezi lid, pokusil se brošurami více

nežli tíarchovými, které nemusily býti zárove s vy-

dáním pedloženy úadu poHtickému a státnímu zá-

stupci, eliti snahám reakním. Dva spisy vložil Havlíek

jako odkaz svj v ruce tenástva eského: na konci

ervna r. 1851 ,Duch Národních Novin' a v polovici

ervence r. 1851 ,Epištoly kutnohorské'.

Na vydání ,Ducha Národních Novin' ^ pomýšlel

Havlíek již v druhé polovici bezna r. 1851, ale te-

prve koncem ervna roku 1851 úmysl svj úpln pro-

vedl.

Z ,Národních Novin' vybral 81 lánk a znovu beze

zmny je vydal v samostatné knize. Byly to stati ceny

trvalejší, které udržely si význam i po denní okamžité

poteb. Zárove byly tak vybrány, aby v celku podá-

valy zásady, jimiž se ,Národní Noviny' ídily. Proto ne-

obsahovaly jen lánky z pera Havlíkova, nýbrž i tyi
stati od autor jiných. lánek Fr. Palackého ,0 centra-

VViz Havlíkových Politických spis díl II, str. XIV a d.

\
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lisaci a národní rovnoprávnosti v Rakousku* pirozen
byl pojat mezi tyto práce jiných spisovatel z toho d-
vodu, jak Havlíek sám se piznal, ponvadž byl a je

^spolený náš prapor'.

Vydávaje ,Ducha Národních Novin', Havlíek ne-

inil tak jen ze zájmu literárn historického, nýbrž ml
pi tom nkolikerý úmysl jiný. Chtl osvditi nelí-

enou úctu k muži, který povždy byl jeho rádcem a

neohroženým pomocníkem v boji za lepŠí budoucnost

eského národa, Fr. Palackému; chtl agitovati za ne-

utšených chvil pro myšlenky strany národn liberální,

a konen chtl, aby ,Duch Národních Novin* byl jeho

obranou proti tm, kdo tvrdili, že program ,Národních

Novin' byl jiný nežli byl program ,Slovana'. Havlíek

chtl demonstrovati ,Duchem Národních Novin* svoji

vytrvalost v politických svých zásadách. Tmito úmysly

Havlíkovými lze vysvtliti, pro knihu svoji vnoval

.Statenému muži, Panu Dru Františku Palackému, dje-

pisci eského národu, vrnému hajiteli svobody a práva*,

a pro v žádném z otištných lánk neuinil proti je-

jich dívjšímu znní opravy. Fr. Palacký, který byl

mezi tmi, kdo k vydání knihy, jakou byl ,Duch Ná-

rodních Novin*, vybízeli, bez váhání pijal Havlíkovu

dedikaci. Tak ,Duch Národních Novin' za doby reakní

stal se veejným osvdením souhlasu Fr. Palackého a

K. Havlíka v základních otázkách politických, veejným
projevem pro víru v správnost zásad strany národn
liberální. Vi tm, kdo díve hlásili se k stran národn
liberální, za reakce pak od tchto zásad se uchýlili, byl

bodavou výitkou svdomí. . .
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BroŠura ,Epištoly kutnohorské', ^ v polovici ervna
r. 1851 tenástvu pislíbená a za msíc po slibu vy-

daná, byla vlastn druhé opravené a doplnné vydání

Havlíkových lánk v ,Slovanu' pod titulem ,Epištoly

kutnohorské' od 8. ervna r. 1850 až do 29. prosince

r. 1850 uveejnných. Z dívjších statí svých vynechal

Havlíek nkteré odstavce, jiné pibral z nkterých

lánk v jSlovanu' otištných a s thematem ,Epištol kut-

nohorských' souvisících, nkteré ásti zvlášt sepsal pro

knižní vydání. Obsahovaly-li ,Epištoly kutnohorské' ve

,Slovanu' sedmnáct kapitol, mly ve vydání samostatném

kapitol ticet a jednu.

V brožue ,Epištoly kutnohorské' nepovdl Hav-

líek nic nového, co by nebyl ekl již díve o reform

katolické církve. Úmysl knihy nebyl dotýkati se vcí,

,které jsou pedmtem jen vnitního srdeního tušení

lovka', nýbrž jednati jen o tch, ,které sahají hluboce

do obanského veejného života a mají veliký vplyv na

praktický život'. Kniha byla zejm namíena proti vy-

rstajícím snahám hierarchickým, tehdejší vládou pod-

porovaným, proti hlásané theorii o souvislosti trnu
s oltáem, byla to kniha asové dležitosti politické a

neobyejné psobivosti. Havlíek spiskem ,Epištoly

kutnohorské' znovu úsiln a oteven doléhal na od-

stranní všech hierarchických snah z církve katolické a

to v dob, kdy tyto snahy vítzily v Rakousku a na-

lézaly obhájce v tehdejší vlád. Doléhal na n spiskem

laciným a lidovým, jak dovedl myšlením i formou

lidovou býti jen Havlíek. ,Epištoly kutnohorské' nebyly

spis politický demagogicko-agitaní, nýbrž byly to stati

2 Karla Havlíka Borovského Epištoly kutnohorské. Úvodem
a poznámkami opatil a vydal Zd. V. Tobolka. V Praze 1903,
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dvody podepené, stízliv psané, s tím nádechem sa-

tiry a vtipu, které tolik charakterisují všechny práce

Havlíkovy. Nebyly to lánky urážející jakékoliv nábo-

ženství, nýbrž lánky prodchnuté opravdovými snahami

vrátiti náboženství pravému jeho úkolu, odvrátiti od

zneužívání náboženství k úelm svtským a šíiti

upímnou náboženskou snášelivost.

XVI.

Politické zásady Havlíkovy.

Politický program Havlíkv souvisí tsn s ide-

ami, které jevily se ped jeho vystoupením žurnalisti-

ckým v eské literatue. Ideje osvícenské a nacionální

nalezly Havlíkovou žurnalistickou prací applikace v po-

litice. Havlíek zcela vdom rozšioval eské snažení

o stránku politickou hned jako redaktor ,Pražských

Novin'. Vystupoval proti upílišenosti, s jakou vedly

se tehdy spory grammatické, eské snahy obrozenské

z období filologického odvádl na pdu politickou.

Politický program Havlíkv má vždy stejný my-
šlenkový základ, ale není vždy v podrobnostech stejný

a dsledný. Od r. 1846 až do doby po pevratu bez-
novém r. 1849 jest patrná na všech láncích Havlíko-
vých stopa politické nehotovosti. Nejpropracovanjší

politický názor Havlíkv podává poslední plletí ,Ná-

rodních Novin' a ,Slovan'. Také draz, s jakým Havlíek
hlásal zásady v tom nebo onom list, není stejná.

Havlíek v té vci ídil se okolnostmi, politickými po-

mry. ,Pražské Noviny' pirozen byly pedevším proti-

absolutistické, liberalistické, v ,Národních Novinách' ho-

rovalo se vedle toho mnoho pro demokratism, ,Slovan'
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byl siln protihierarchický. Všechny listy byly vždy

nacionální.

Jako v kritice, tak i v politice Havlíek postavil se

proti romantismu. Vystupovoval proti politice bezmoc-

nosti, velikých slov a plán, politice neplodné, liknavé,

a na její místo uvádl politiku mužnou, pilnou, vytrva-

lou a bdlou. Havlíek volal k politické práci za kaž-

dých okolností, za absolutismu, za reakce, za politické

svobody, a stavl politiku na pdu reální. Vzdal se jako

žurnalista romantických ideál svého mládí a doporuil

pro národ ne umírat, nýbrž žít a pracovat, vystoupil

proti pílišnému utkvívání a kochání se v minulosti

na úkor pítomnosti, s romantismem spojenému. Neza-

vrhoval minulost, uznával její význam, ale nekladl mi-

nulost nad pítomnost, nýbrž podazoval onu této.

Uil svými novinami Cechy býti obany. Hned za

absolutismu budil v nich ducha obanského, smysl pro

všeobecnost a pospolitost; radil ke spolování a práci

pro obecné blaho, káral a žaloval na ty, kdo se svým po-

vinnostem jako obané a Cechové zpronevovali. Vystu-

poval proti macchiavelistické morálce v politice, žádal

nejen od vlády, nýbrž i ode všech, kdo politicky jsou

inni, aby v politice byli poctiví. ,My, jakožto lid chudší,

(napsal krásn hned v ,Pražských Novinách',) máme jen

jedinou morálku na všední den i na svátek, bílou tak

jako ona ovika, o které mluvil prorok v Písm k he-
šivšímu Davidovi, a ta zní: Co sám nemáš rád, nei
jinému'.

Potíral vždy tendence absolutistické. Proti tajem-

nstkáství absolutismu žádal veejnost. Doléhal, aby

státní správa byla veejná, žádal revisi státního hospo-

daení obanstvem, s nadšením ve ,Slovanu' uvítal,

Literatura eská devatenáctého století. III. /i, aq
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když od r. 1850 byla v Cechách ve skutek uvádna
veejnost soudního ízení. Ve veejnosti soudnictví a

v soudcích z lidu (porotcích) vidl záruku spravedlnosti.

Byl nepítelem byrokratismu, jenž s absolutismem kráí

ruku v ruce. Nepopíral nutnost úedník vzdlaných,

estných, samoinn jednajících, obanských povinností

dbalých, ale byl proti nadbytku úedníkv. Byrokra-

tismu chtl podtíti koen demokratickým požadavkem

volby úedník (29./6. 1848) asi v tom smyslu, jak svo-

bodnou volbu úedník si pál šestý lánek kabinet-

ního listu z 8. dubna r. 1848.

Na stát hledl oima souvkého liberalismu n-
meckého. Za úkol státu prohlašoval právní jistotu, svo-

bodu a pokrok oban. Nebyl pro zízení republikánské,

teba že hlásil se jako jeho doba k zásad, že veškerá

moc ve stát pochází z lidu, nýbrž byl pro monarchii,

a to monarchii konstituní se suspensivním vetem panov-

níkovým. Byl stoupencem Rousseauovy theorie smluvní

(9./1. 1849) a ve smyslu uení Montesquieuova vidl zá-

ruku svobody v oddlení moci výkonné, zákonodárné

a soudní (14./3. 1849).

Obec pokládal vždy za dležitou ástku státu.

Hned za absolutismu zabýval se dkladnji tehdejší

obcí a stanovil úkoly obcí i mst v dob tehdejší. Pes
to, že obce nemly podle jeho názoru za absolutismu

dosti volnosti, doufal, že obce i msta mohou vykonati

i v té dob mnoho. Osvícenská humanita jeho pika-

zovala mstm a obcím zizování nemocnic, chudobinc,

opatroven pro dti a zizování mstských dílen, jejichž

úkol byl by býval jen v nezamstnanosti, v nouzi, vý-

pomoci (jak bylo ve Francii již r. 1790), ale nebyl by

úkol jejich, jak si pál v souasné dob ve Francii L.
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Blanc, organisovati práci. Mstm za absolutismu Hav-

líek ukládal, aby si zizovala pojišovací ústavy pro

pípad úrazu a živelních pohrom, na menší obce na-

léhal, aby vykoisovaly nálady vyšších kruh, zvlášt r.

1846 projevovaného mínní panovníkova, a spolenou
podporou vykupovaly se z roboty. Obce i msta mla
hledti si vzdlávání obanv, a proto Havlíek za dle-
žitý prostedek budoucího pokroku obcí prohlašoval

zizování knihoven ze jmní obecního.

Za eského hnutí revoluního hledl na obec okem
liberalismu své doby. Obecní správa byla mu rozum-

nou, jednoduchou, lacinou a obanm pohodlnou sprá-

vou. Pál si obec co nejsvobodnjší, vida v ní základ

svobodného státu. Sel v tomto smru tak daleko, že

by nebyl chtl vbec jakéhokoliv spojování obcí v jednu,

jak si pála tehdy vláda, a jen otázka provádní pi-

vedla jej k ústupku, že pipouštl spojování obcí ma-
lých, ale ovšem spojování, pro které se rozhodly obce

samy, a ne které bylo od úadu naízeno. Hájil vždy

stanovisko, že do pedstavenstva obcí mají býti voleni

muži estní, vzdlaní a svobodomyslní, a v pedpokladu,

že se tak skuten stane, 'a chtje co nejvtší svobodu

obce zajistiti, zavrhoval instituci obecních tajemníkv

a žádal práci v obcích od volených výbor samých.

Byl pokud možná pro zásadu bezplatnosti volených vý-

borv. Obecní záležitosti pikazoval do kompetence

zemského zákonodárství a nehoroval pro zákon íšský,

jehož pedmtem by byly záležitosti obecní.

K. návrhu krajského zízení z r. 1849, které nemlo
býti tlesem jen administrativním, nýbrž i legislativním,

choval se odmítav jako nepítel centralisace; krajské zí-

zení tehdy navrhované bylo mu zízením centralistickým.

43*
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V Otázce volebního práva Havlíek nestál vždy na

stanovisku stejném. Ped beznem r. 1848 uznával za

potebné, aby vedle tíd tehdy politicky oprávnných
byla politická práva dána sedlákm a emeslníkm, byl

tudíž pro volební právo obmezené; ale ani na poátku
revoluního hnutí eského nebyl hned pro všeobecné

a rovné právo hlasovací, ponvadž si pál, aby na

snmu zemském byli svobodn volení zástupci tídy

mšanské a rolnické a aby velkostatek ml na zemském
snmu váhu a hlas, jaký by byl pimen jeho nemo-

vitému majetku. Teprve pozdji, na poátku ervna
r. 1848 pod vlivem volebních ád v Nmecku a na

íšský snm rakouský, nachýlil se k rovnému, všeobec-

nému právu volebnímu a stal se pro vždy tohoto poža-

davku obhájcem. Zvlášt oteven vyslovil se proti

udílení obanských práv podle pímé dan a pro vše-

obecné, rovné právo hlasovací ve ,Slovanu', když ve

Francii jevily se snahy právo volební omeziti (zákon

z 31. kvtna 1850) a když v Rakousku naízením mini-

sterstva vnitra z 7. bezna 1850 . 116 . z. byli usedlí

domkái vyloueni z voleb obecního výboru. Zavedení

volebního rovného práva hlasovacího chtl nejen do

íšského a zemského snmu, nýbrž i do obcí.

Agitaci pro ideu nacíonální, probuzení ešství, orga-

nisování ve smyslu této ideje a boji proti nmectví v-
noval význané místo ve svých novinách. ,Lásku k ja-

zyku a cit národní' hledl vznítiti všemi dovolenými

prostedky. K agitaci národnostní užíval besed, di-

vadla, koncertv a p., na každém míst chtl psobiti

pro uvdomní ešství a emancipovati od vlivné a

mocné nminy. K této emancipaci radil nejen na poli

politickém, nýbrž i na poli kulturním. Chtly aby se echové
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(a Slované vbec) vymanili z vlivu nmeckého kulturního

ovzduší a uznávaje potebu cizích kulturních vliv na

národy slovanské, doporuoval, aby Slované více, nežli

se dalo, hledli si klassické kultury, ecké a ímské,

kultury anglické v Evrop i v Americe a kultury fran-

couzské. Havlíek sliboval si od tchto vliv mnoho

pro zmnu povahy národ slovanských; zvlášt doufal,

že vlivy anglické a ímské by vypstily vytrvalost a

dkladnost u národ slovanských. Národnost chápal

pedevším po stránce jazykové, a maje mínní, že ná-

rod, který ztratil svoji národnost, ,klesá vždy více v bídu

a opovržení', snažil se, aby užívání eštiny co nejvíce

se rozšíilo. V užívání mateského jazyka vidl vc pi-

rozenou, samozejmou; nezachováváni této zásady po-

kládal za národnostní hích, ale zachovávání její nepro-

hlašovai na rozdíl od své doby za skutek vlastenecký.

Pojištní práv jazyka bylo mu prvním píkazem demo-

kratické rovnosti. Slib konstituce neznamenal mu jen

pád absolutismu a dar obanské svobody, nýbrž i osvo-

bození eské národnosti z ponižujícího postavení a mož-

nost volného jejího vývoje. Havlíkova politika zamst-

návala se valn tím, aby eštin bylo dáno rovné právo

s nminou, aby eština uvedena byla do škol, úad,
divadla. Negativní stanovisko toto mu pikazovalo úto-

iti na privilegované postavení nminy v Rakousku a

brániti se všem snahám se strany nmecké, které by

pinášely s sebou nebezpeenství eské národnosti.

V dsledku tohoto stanoviska byl Havlíek r. 1848 od-

prcem všenmeckých snah frankfurtských. V agitaci

proti tmto snahám zaujal svými ,Národními Novinami'

za doby tehdejší místo nejprvnjší.

Otázkou jazyka úedního Havlíek nikdy se d-
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kladnji neobíral. Pijímal zásady obecn tehdy hlásané.

Stál na stanovisku, že státní úedníci v celých echách
mají býti znalí obou zemských jazyk. Nepipouštl
nikdy jednojazynost státních úedníkv a výpomoc pe-
kladateli. Pokud se týe úedníkv obecních, nestanovil

žádné zásady. V duchu liberalismu své doby ponechával

i v této vci obci úplnou volnost. Kráeje za V. V.

Tomkem,^ zastával mínní, že eského jazyka ve styku

se stranami mají užívati i úady nejvyšší. Každému
vzdlanci v Cechách ukládal znalost obou zemských

jazyk.

Havlíek vždy pracoval k tomu, aby Kollárova idea

literární vzájemnosti slovanské stala se skutkem. Ve
smyslu Kollárovy ideje uinil veejn v íjnu r. 1849

návrh ministerstvu osvty, aby na pražské universit

vedle polštiny vyuovalo se prakticky rusínsky a ja-

zykm jihoslovanským.

Proti odluce Slovákv, nebo ješt uritji eeno, proti

pvodci slovesné odluky L. Stúrovi, Havlíek vycházel

asto do boje. Cítil, že odlouením Slovák seslabil se

národ eský, beztoho malý, a byl pesvden, že od-

luka Slovák byla neorganická, násilná a že je pro

Slováky bez prospchu. V druhé polovici r. 1849 kul-

turní i politické pipojení Slovák k Cechm poklá-

dal za životní otázku nejen Slovenska, ale i Cech a

Moravy. Slovenska si hledti nabádal nejen pokud se

týe otázky jazyka, nýbrž pál si, aby Cechové Slo-

vensku pomáhali se povznášeti duševn i hospodásky.

Od udolání odboje maarského r. 1849 tuze zají-

malo Havlíka postavení slovanských národností v Uhrách.

Havlíek tehdy objevil se více nepítelem Nmc nežli

^
J. M. erný: Boj za právo, I, 90 a d.
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Maar. Pro nho nemohlo býti vcí pochybnou, že po-

vinností slovanských národ v Uhrách jest brániti svoji

samostatnost proti madarisaci i germanisaci; ale po-

stavil-li si otázku: Kdyby naprosto nemohli Slované

v Uhrách své samostatnosti uhájiti, co mají dlati, tu

odpovídal, že lépe by jim bylo, aby se pidržovali Ma-

dar nežli Nmc.
Významný politický názor uložil Havlíek r. 1846

v ,Pražských Novinách' v lánku ,Slovan a Cech'. On,

který piln se vzdlával vedle literatury nmecké i na

literatue národ slovanských, on, který z autopsie po-

znal velikou ást svta slovanského, vystoupil proti po-

vrchnímu pojímání Kollárovy ideje vzájemnosti slovan-

ské a do jisté míry (Havlíek si byl toho vdom) i pímo
proti této ideji, kterou pokládal za myšlenku doby

nové. Havlíek již na Rusi pišel k mínní, že ped-
poklady Kollárovy myšlenky vzájemnosti slovanské jsou

nesprávné a že se proti nim musí v zájmu budouc-

nosti Cech vystoupiti. Myšlenky své z Ruska v Ce-

chách domyslil a 15. února r. 1846 lánkem ,Slovan a

Cech' poal s veejností upímn sdlovati svj poli-

tický program v otázce slovanské. lánek Havlíkv
byl namíen proti obecnému veejnému mínní eskému;
pirozen vzbudil proto rozruch a vyvolal polemiku

s Jakubem Malým v ,Kvtech'. Havlíek zstal v boji

tom vítzem nejen pro správnost svého mínní, ale

i pro polemickou neobratnost svého odprce.

Havlíek po dkladném odvodnní a se vší Še-

trností a uznáním k buditelským zásluhám J. Kollára

popíral Kollárovy these, nesoucí patrné stopy napodo-

bení myšlenky sjednocujícího se Nmectva, že by slo-

vanské kmeny tvoily jeden národ, že by jich rozliná
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náeí mla býti pokládána za jednu e a že by Slo-

vané mli míti jednostejný, filosofický, v duchu slovanské

ei založený pravopis. Proti Kollárovi stavl vtu, že

Slované jsou kmen, skládající se z nkolika samostat-

ných a mezi sebou nespojených národ. Proti Kollá-

rovi nevil také, že by mezi tmito národy slovanskými

mohla kvésti ta láska a to bratrství, ve které obhájci

vzájemnosti vili. Obracel se proti všeslovanskému

vlastenení, které nazval ,o nco mén horší než kosmo-

politismus'. Podle Havlíka byla možná vc, aby všichni

Jihoslované tvoili bratrský celek. Jako liberál, nepi-

kládající otázkám náboženským v dob své i budoucí

stžejní dležitosti, soudil, že rozpory mezi Charváty a Srby

v písm i náboženství dají se vyíditi, budou-li se Srbové

cyrilliky pidržovati jen ve spisech náboženských, a ne-

znaje, jako vbec jeho doba, dostaten Bulhar, myslil,

že by Bulhai mohli splynouti se Srby.

Ale naprosto nepipouštl, že by se kdy spor Po-

lák, Rus a Rusín dal urovnati a že by bylo lze mezi nimi

dojíti bratrské lásky. Proto nevil v m.ožnost bratrství

všech slovanských národ. Havlíek, dívaje se na základ

studií svých kriticky na vzájemnost slovanskou, hledl

ji ne snad vbec popírati, nýbrž postaviti na reální

pdu. Souhlasil s Kollárem, aby opravdový Slovan na-

uil se rozumti tyem hlavním eem slovanským a

aby slovanští národové kulturn vykoistili svého kme-

nového píbuzenství, ale naprosto byl proti tm snahám

své doby, které šly dále nežli chtl jíti Kollár a které

by byly chtly všechny národy slovanské spojiti jedi-

nou eí a ve jménu této spolené ei Slovan byly

by ochotny vzdáti se svého jazyka národního. Havlíek,

maje pevné pesvdení, že s národy slovanskými není
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tak zle, aby musily pomýšleti na záhubu své národ-

nosti, zavrhoval dobrovolné vzdávání se národnosti, a

maje pevnou víru v budoucnost jednotlivých národ
slovanských a zvlášt ech, chtl je pivésti od ab-

straktní, nejasné a mlhavé lásky slovanství k cenní vlastní

národnosti a k houževnaté práci pro ni. Rozkvt Slo-

vanstva byl mu podmínn rozkvtem jednotlivých ná-

rod slovanských. V ohledu politickém jako liberál stál

Havlíek proti ruským snahám po universální monar-

chii a proti eskému rusoíilství, repraesentovanému V.

Hankou. Ale stál i proti Polákm, od nichž nechtl se

dát vykoistit v jejich nerozvážných revolucích. Více než

literární styky mohli a mli, podle Havlíka, Cechové

míti jen s Jihoslovany, s nimiž je pojily spolené inter-

essy, pedevším nutnost obrany proti Nmectví. Pímý
dsledek tchto zásad byl austroslavism. Havlíek také

k nmu došel, a v lánku , Slovan a Cech' vyslovil po-

prvé u nás, dv léta ped známým listem Fr. Palackého

do Frankfurtu a bez vlivu jiných osob, na základ svého

vlastního studia svta slovanského: ,Mocnáství Rakou-

ské jest nejlepší garancie na zachování naší a illyrské

národnosti, a ím výše vyroste moc císaství Rakous-

kého, tím jistji stojí naše národnosti.' Zásada ta od

r. 1846 až podnes zstala stžejnou zásadou eské po-

litiky.

Od poátku eského hnutí revoluního usilovn

agitoval Havlíek pro program austroslavistický. Proti

velkonmeckým tendencím frankfurtského parlamentu,

ohrožujícím eskou národnost, vztyil prapor austro-

slavismu a vybízel vládu, aby se pod prapor ten po-

stavila. Od polovice (19.) dubna r. 1848 dokazoval, že

vláda rakouská nemá obraceti oí svých ani na Nmecko
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a chtíti tam svým vlivem udržeti rakouské národy ne-

nmecké pohromad, ani na Itálii, nýbrž, že politiku

svoji íditi má na Balkán, k slovanským národm úp-
jícím pod jhem tureckým, a hledti je k Rakousku

pipojiti.

Hlásaje program austroslavistický, nevyslovoval

Havlíek zárove požadavek federace Rakouska. Te-

prve vlivem Fr. Palackého- v ervnu (5.) r. 1848 pro-

hlásil se pro federaci Rakouska, kterou si pedstavo-

val jako spolek samostatných zemí a národ. Beze všech

rozpak za svou pijal zásadu Palackého a doplnil jí

své stanovisko austroslavistické. Havlíek v rakouském

programu federalistickém šel do posledního bodu za

Fr. Palackým. Když v lednu r. 1849 Fr. Palacký v Kro-

míži podal svj nový návrh rakouské ústavy, Havlí-

ek se pro nj oteven (11. I. 1849) prohlásil, pro

federalistické názory Palackého agitoval svými novi-

nami, a pozdji, v prosinci r. 1849, kdy dr. A. M.

Pinkas nechtl pijmouti do nov založeného nmeckého
listu ,Union' lánek Palackého ,0 centralisaci a národní

rovnoprávnosti v Rakousku', jednak že s ním nesou-

hlasil, jednak že se obával, že za tehdejší doby vrace-

jící se reakce není taktické lánek otisknouti, Havlíek

požádal Fr. Palackého o sta pro ,Národní Noviny', a

obhajování názor Fr. Palackého vnoval adu lánkv,

až i život ,Národních Novin'. R. 1851 v úvodu ke knize

,Duch Národních Novin' zcela vdom se piznal, že

Palackého názor o federaci rakouské pokládal za zá-

kladní myšlenku svých novin.

2 B. Rieger: Ústava Rakouska dle Frant. Palackého v 1.

1848—49. Památník na oslavu stých narozenin Františka Pala-

ckého. V Praze 1898, 602.
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Havlíek po Palackém byl pro rozdlení Rakouska

podle národnosti, a jestliže jeŠt pozdji mluvil o jednot-

livých zemích eských, jako mluvil o nich Palacký,

inil tak z téhož dvodu jako Palacký: nevil v prove-

ditelnost úplného národnostního rozdlení ech. Po

Palackém i Havlíek domáhal se rozdlení koruny

uherské podle národností, vida v nm záruku míru; a ve
v možnost svého požadavku i z dvodu (5./12. 48), že

nový panovník František Josef I. nebyl vázán písahou

zachovati nedílnost uherské koruny, jakou byl vázán

Ferdinand I., pál si (v íjnu 1849), aby uherské Slo-

vensko jako zem korunní bylo pipojeno k zemím

eským.

Jako Palacký, tak i Havlíek pi uvádní ve skutek

programu austroslavistického doufal v pomoc dynastie a

proto chránil její zájmy zvlášt proti odstedivým sna-

hám madarských šovinist, kryjících šovinism svj hesly

radikalismu a demokratismu; ale nikdy nechtl pro spo-

jenectví to zajíti tak daleko, že by byl dynastii obtoval

své zásady liberální a demokratické. Dynastickým chtl

býti jen potud, že byl spravedlivý v ohledu národním

a mírným v ohledu politickém, a dynastickým byl ne

k vli dynastii, nýbrž proto, že to bylo ku prospchu

ech. V další spojenectví dynastie a ech ztratil víru

(v polovici kvtna r. 1849), když na pomoc proti Ma-

darm povoláno bylo ruské vojsko. Válené pispní

carovo proti Maarm znamenalo mu osobní snahu

dynastie potlaiti svobody Madar, a v tomto interessu

Havlíek dynastii pomáhati nemínil.

Ped beznem r. 1848 Havlíek nehlásal historicko-

státoprávní program eský. Užíval sice, píše, slov ,eská

koruna' a vybízel, aby echové z markrabství neodci-
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zovali se snahám ech v království, ale jinak programu

historicko-státoprávního nevztyil. Nebyla k tomu ani mož-

nost ani píina. Teprve na poátku eského hnutí re-

voluního pejal, jako všichni vdí politikové eští,

dr. F. A. Braunerem do první pražské petice zaazený

požadavek: spojení zemí koruny eské v jeden celek

státoprávní. Ale pejímaje jej, nestál tak na právu histo-

rickém, jako spíše na právu tehdy módním, rozumovém,

pirozeném. Historického práva neodmítal, ale nikdy ho

mnoho necenil, požadavek státoprávního spojení zemí

eských nepodpíral tak dvody historismu a práva

pragmatického, jako skutenými potebami eské národ-

nosti. V ervenci r. 1848 shrnul, nebo, lépe eeno, opa-

koval z manifestu Národního Výboru z 6. kvtna roku

1848, Fr. Palackým stilisovaného, "* dvody pro státo-

právní spojení zemí eských: Jsou Cechy a Morava',

psal tehdy, ,zem sob oupln podobné, od jednoho

národu hlavn zasídlené, tak že se mohou velmi dobe
stejnými zákony íditi. Spojením Cech a Moravy dosáhl

by náš kmen eskomoravský vtší moci a vážnosti ve

svt, nebo jest známá vc, že se vždy spojenými si-

lami dále dojde než rozdrobenými. Velmi mnoho by

též ob zem skrze spojení ušetily v každém ohledu,

ponvadž bychom mnoho ústav, kterých nyní i v Ce-

chách i na Morav zvlášt máme, potom spolen užívati

mohli.'

Havlíek pemýšlel i podrobnji o tom, jak žádaný

stát eský v rámci Rakouska ml by se utvoiti, a jak

by se mlo k jeho uskutenní dojíti zvlášt vzhledem

na odpor, který proti eským snahám po spojení Cech

a Moravy tehdy vedla ve své vtšin Morava a Slezsko.

3
J. M. erný: Boj za právo, I, 183 a d.
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Odpor Moravy chtl pekonati ne násilím, nýbrž dvody
rozumovými, a aby zlomil hrot námitce Moravan, jako

by echm šlo pouze o pokoení Moravy, radil, aby

o pipojení Moravy k echám jednalo se až tehdy, kdy

by Morava nabyla takové autonomie, jaké nabyly echy
kabinetním listem z 8. dubna r. 1848.

Spojení Cech, Moravy a Slezska pál si Havlíek vždy

v rámci Rakouska. Jaký by byl pomr státu eského k ce-

lému Rakousku, o tom blíže se nezmínil a dkladnji o tom

ani neuvažoval. Za to o eském stát vyslovil se v první

polovici r. 1848 nkolikráte podrobnji. Spojené eské
zem mly podle názor Havlíkových míti nejen odpo-

vdné ministerstvo, ale i místokrále, který by sídlel

v Praze. Havlíek jako stoupenec racionalistického ná-

zoru, který dával státní moci základní pvod demokra-

tický, chtl místokráli piknouti jen veto suspensivní,

a maje na mysli ústavní pomry v Norsku, které po-

zdji piinním eských radikál v Cechách staly se

v srpnu a záí r. 1848 známjšími, navrhoval (5. ervna

1848), aby zákonem bez královského potvrzení stalo se

již to, na em by se po sob usnesly všechny ti snmy
zem eské. Havlíek na poátku dubna r. 1848 do-

máhal se, následuje zde provolání hr. Bedicha Deyma
z 22. bezna r. 1848*, generálního snmu eské koruny,

ale pozdji od tohoto svého mínní ustoupil, vida nemož-

nost je provésti. Když ztroskotaly se po svatodušních

bouích r. 1848 nadje, že bude zasedati eský snm ústa-

vodárný, a když zahájen byl íšský snm, Havlíek pestal

psobiti pro programový lánek, dr. Braunerem v beznu
r. 1848 vztyený. Sel zde za vdcem národn liberální

strany Fr. Palackým, eský program státoprávní podídil

* ]. M. erný: Boj za právo, I, 42.
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programu rakousko-federalistickému. V duchu této zmny
nevzpíral se pozdji ve ,Slovanu' administrativnímu roz-

dlení království eského.

Otázkami církevními zabýval se Havlíek po celou

dobu své innosti žurnalistické. V ,Pražských Novinách'

vzhledem na censuru jen mimochodem a narážkami

projevoval své mínní o vcech církevních; v ,Národ-

ních Novinách' zcela vdom jako politik obracel se

k jejich ešení, jsa pesvden, že církev a stát budou
na sebe míti i v budoucnosti vliv. V lednu (25.) roku

1849 výslovn vyložil své stanovisko: ,Svoboda ob-

anská neudrží se dlouho bez náležitých reform (obnov)

v církvi'. Když v ,Národních Novinách' zavedl v lednu

1849 zvláštní rubriku ,Náboženské záležitosti', uinil tak

proto, aby psal jen ,o tch stránkách církevních, které

jsouce pouze lidského pvodu, také se podle asu m-
nily, mniti mohou a mají'; dogmaty obírati se nechtl,

diskussi o nich se vyhýbal. Jako redaktor ,Slovana'

o otázkách církevních pojednával astji, uritji a sou-

stavnji vzhledem na tehdejší reakní vládu, opírající

se o hierarchii. Ve ,Slovanu' shrnul statmi ,Epištoly

kutnohorské' a pak v pepracování samostatn vyda-

nými v systém, co o otázce církevní byl díve ekl

v ,Národních Novinách' na místech rzných.

Jako odchovanec íilosofie osvícenské pirozen bo-

joval Havlíek proti pove, domnlým zázrakm a p.

Náboženství, které neodpírá rozumu, neupíral oprávn-

nosti, a nepipouštl, že by existoval rozpor mezi nábo-

ženstvím a naukami ,svtskými'. Upíraje zrak na církve,

nevšímal si otázek dogmatických a nepiítal jim ani

pi církvích váhy. Proto, cít jako slovanský politik po-

tebu co nejvtší sjednocenosti Slovan, mohl souditi,
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Že spor mezi Charváty a Srby dá se odstraniti tím, bu-

dou-li Srbové užívati cyrilliky jen ve spisech nábožen-

ských, a cít jako eský politik potebu úplného sjed-

nocení eského národa, myslil (8. ervna 1849), že by

evangelíci augsburského vyznání mohli se s katolíky

sjednotiti, nemluvíce o svých dogmatech. Rovnopráv-

nost všech církví a náboženská snášelivost byly Havlí-

kovi požadavky samozejmé a nutné. Havlíek sám

vždy cítil se píslušníkem církve katolické, akoliv se

netajil, že ,vbec mezi protestanty panuje více vzdla-

nosti, pilnosti a také obanské svobody než mezi kato-

líky'; církvi katolické dával (6. ervence 1849) ped
vyznáními evangelickými pednost. Odvodoval tento

názor svj tím, že se církev katolická nepidržuje jen

Písma svatého, nýbrž pipouští i rozumný výklad, na

který Havlíek kladl váhu již proto, aby autorita Písma

mohla býti udržena a odpory v písm v soulad uve-

deny. Ovšem Havlíek nebyl spokojen s církví katolickou,

jak za jeho doby byla. Ale cít váhu skutenosti, že

Cechové ve vtšin své stali se národem katolickým,

neradil k vystupování z církve katolické a pestupování

k církvi jiné (otázka bezkonfessijnosti pro nho ješt

neexistovala), nýbrž žádal, aby v církvi katolické se

zstalo a doléhalo na reformu jejího zízení ve smyslu

demokratickém a liberálním.

K požadavku, osvícenstvím obecn kladenému,

k zrušení coelibátu hlásil se Havlíek po celou dobu
své žurnalistické innosti. Jako uvdomlý ech žádal

uvedení národního jazyka do církve místo latiny, a ne-

vzdaluje se nikdy mínní, s kterým vstupoval do semi-

náe pražského, že knz má býti vdcem a uitelem

národa ve všem dobrém, pál si, aby knz byl zárove
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uitelem. Havlíek chtl nejen, aby církevní organisace

v pokrokovém duchu doby se perodila, nýbrž po pí-

kladu duchovní synody, na konci kvtna r. 1848 v Praze

konané, toužil, aby se i doplnila zvlášt o nová biskupství

a mohla vyhovovati úkolm na ni kladeným. Reforma

církve ve smyslu demokratickém znaila mu odstranní

všeho aristokratického byrokratismu v církvi, zelotismu a

všech stop hierarchických. Na pd protihierarchické stál

Havlíek brzy po vstoupení do pražského semináe a

na pd té státi zstal po celou další dobu svého ži-

vota. Snahy hierarchické byly mu nesluitelné s pro-

spchem eského národa i s ideami té strany, která

prospch národa mla na mysli, s ideami strany ná-

rodn liberální. Boj proti hierarchickým snahám v církvi

ukládal pedevším laikm, ponvadž vidl, že nižší

knžstvo není svým závislým postavením s to, aby e-
lilo hierarchii. Svých cíl v katolické církvi chtl dojíti

církevními synodami, zavedením voleb duchovních, zru-

šením patronátu, štoly a desátk, slušným honorováním

knží, vyplenním protekce a zajištním spravedlivého

postupu. Od ledna r. 1849 pod vlivem práv tehdy pro-

nesených návrh V. V. Tomka ^ zastával názor, že knží

mají míti na starosti jen záležitosti duchovenské a že

nemají se starati o svoje živobytí, a proto pejímal od

Tomka mínní, aby církevní jmní, které mu zname-

nalo jmní eského národa, bylo dáno v bezprostední

správu laikm, to jest státu. Názor ten v dsledcích zna-

menal, že knží mají býti placeni z dchod veejných.

Ža instituci nevyhnuteln spojenou se svobodou církve

pokládal Havlíek civilní satek. Pro požadavek ten

5 V. V. Tomek: Svoboda církve a základní práva národ
rakouských, ,Národní Noviny' z 3. ledna r. 1849, ?tr. 5-6.
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pod dojmem snah ministerstva kultu a vyuování hr.

L. Thuna ve ,Slovanu' ile agitoval.

Návrat absolutismu, mající jednu z opor ve vojsku,

piml Havlíka rozepsati se o instituci vojska v mo-

derním stát. Havlíek byl hlasatelem me2Ínárodních

snah mírových, ale pro pítomnou svoji dobu nebyl

nepítelem instituce vojska, nýbrž jen nepítelem vy-

držování stálého vojska zbyten velikého. Nacionální

a liberální stanovisko Havlíkovo dsledn žádalo, aby

vojsko bylo vojskem národním a pestalo býti prosted-

kem reakní politiky vládní.

Ped beznem r. 1848 nutn musil Havlíek za-

ujmouti stanovisko v otázce postavení lidu selského. Hav-

líek byl celkem v této vci žákem dra F. A. Brau-

nera. " Jako Brauner, tak i Havlíek samozejm tehdy

si pál, aby lid selský byl zbaven všech následk stedo-

vkého feudahsmu, jako Brauner tak i Havlíek byl

pro vzdlání rolnického lidu, pro zkrácení vojenské

služby, pro zízení škol rolnických, pro instituci ned-
litelných kmenových domovin rolnických, teba že v po-

drobnostech v této poslední otázce se odchylovali. Hav-

líek byl liberálnjší nežli Brauner, a proto také byl proti

sebe menšímu omezování svobody lidu selského pi
uzavírání satk. Po úplném zrušení poddanství v Ra-

kousku (v záí 1848) hledl si Havlíek lidu selského

mén, teprve zase ve ,Slovanu' pihlížel více k otázce

eského zemdlství jako k otázce stavovské. Budouc-

nost zemdlství vidl závislou na dvou faktorech: na

piiniivosti zemdlc samých a na dostateném pod-

porování zemdlských snah vládou. V zrušení pod-

danství vidl jen jeden z nutných krok k rozkvtu

G F. A. Brauner: Bohmische Bauernzustánde, Wien 1S47.

Literatura eská devatenáctého století III/i. a a
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zemdlství, ale nikoli prostedek navždy blaho zem-
dlství pojišující. Ve smyslu tchto myšlenek inil

proto návrhy, aby vláda posílala hospodáe na studijní

cesty, aby zizovala, jak pála si u nás C. k. vlastenecko-

hospodáská spolenost, v každém podkraji hospodá-

skou školu s povinnou návštvou všech pipravujících se

býti hospodái, aby uložila na pastviska a zbytené úhory

pokutu ve form trojnásobného zdanní ostatních polí,

aby zapovdla zákonem pronájem vtších rolí na kratší

dobu nežli šesti let, a konen aby zídila pro výpjky
hospodá hypotení banky, na jejichž zízení již v Ná-

rodním výboru doléhal dr. Brauner.

Vcem národohospodáským a sociálním' nev-
noval Havlíek v listech svých mnoho místa; neml
dosti smyslu pro jejich dležitost. Jeho, jako vbec
dobu, zabíraly pedevším problémy ústavní a otázky

politické taktiky; na otázky národohospodáské a so-

ciální nazíral okem politikovým. V národohospodáských

otázkách se Havlíek vyvíjel od merkantilismu k libe-

ralismu. V ,Pražských Novinách' ješt pijímal za své

hlavní zásady merkantilismu: aby se ze zem naší vy-

váželo málo penz, ale mnoho obilí, díví, uhlí atd.,

toužil po vtším potu obyvatelstva, jímž by se zaruil

hospodáský rozkvt, vybízel ku práci a ukazoval, kde

by byla píležitost zamstnávati lid. Jako merkantilistu

charakterisuje ho i jeho snaha po organisaci eského
prmyslového školství. Havlíek nikdy nezavrhoval roz-

voje prmyslových snah v Cechách, ale nejednou vy-

stupoval proti jednostrannému úsilí povznésti co nej-

' Sr. K hospodáským názorm Karla Havlíka, Obzor ná-

rodohospodáský, IX, 135 ad. — K sociálním názorm Karla

Havlíka, tamtéž, IX, 235 a d.
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více prmysl na úkor zemdlství. Zemdlství po-

kládal za živitele obyvatelstva, za základ síly zem, vý-

hody z prmyslu plynoucí ml za doasné, nejisté a

lovku nevyhnuteln nepotebné. V ,Národních Novi-

nách' a zvlášt ve , Slovanu' Havlíek merkantilistických

theorií nadobro zanechal a stal se oekonomickým libe-

rálem. Zavrhoval prohibici a ochranu celní a mluvil

s nadšením o manchesterských theoriích Richarda Cob-

dena. V oekonomickém liberalismu vidl možnost, aby

echové mohli bohatnouti a vyrovnati se nmeckým ka-

pitalistm v Cechách. Zaplašoval také pedsudky proti

prmyslu, obchodu i emeslm, a pál si poeštní

tchto obor práce. Vybízel Cechy, aby šli k obchodu

a vnovali se emeslm vtší mrou nežli se vnovali

karriée úednické. O dlnictvo neprojevoval nikdy zvlášt-

ního zájmu. Neml pro tídu tu pochopení, ani pro sou-

dobé theorie socialistické. Na soudobý francouzský

socialism díval se jako politik liberál (31./3. 1849) a te-

náe své o francouzském socialismu dal informovati pa-

rafrasemi statí Thiersových.

Ped beznem r. 1848 pod dojmem pobytu v Polsku

a na Rusi, kde ml píležitost seznati tolik nepkných
vlastností Žid, choval se Havlíek k Židm odmítav.

V zájmu ryzosti ešství hájil r. 1846 proti S. Kapprovi,

aby Židé nestávali se jako Semité Cechy, nýbrž, když

již nechtí býti jen Židy, pipojovali se k Nmcm;
v ,Národních Novinách' narážkou prohlásil se jako li-

berál pro emancipaci Žid, a ve ,Slovanu' teprve pln,

když náboženská nesnášelivost se utvrzovala i na ka-

zateln, povdl, co soudí o otázce židovské. Havlíek

nebyl antisemita, ponvadž antisemitismus znamenal mu
popení zásad liberálních. Byl proti každému utisko-

44*
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vání, a proto byl i proti utiskování Žid. Nepopíral, ze

Židé mají adu špatných vlastností, ale vlastnosti ty

nepokládal za vrozené, nýbrž jen asem vzniklé a véil

v možnost jejich odstranní. Cestu reformy doporuoval

Židm i Nežidm.
Nedostatený pístup eských politik v tehdejší

dob ke dvoru, nemožnost psobení jich na korunu a

nálada u nkterých šlechtic na podzim r. 1850 se pro-

jevivši^ po spoluinnosti se stranou národn liberální,

pimly Havlíka v ,Slovanu' dkladnji uvažovati o po-

mru šlechty k eskému národu. Jako demokrat v zásad
neuznával šlechty podle rodu, ale nebylo by mu vadilo,

aby šlechta podržela si ty své pednosti, které již mla
a které jiným nebyly na škodu. Maje na mysli, že by
liberální šlechta, mající pístup ke dvoru, mohla tam

mnoho dobrého pro Cechy uiniti, ešil (v íjnu 1850)

otázku, je-li možno spojení liberální šlechty s eskými
liberály. Odpovídal na otázku položenou kladn a sta-

novil podmínky, za nichž by se spojení mohlo pro-

vésti. Liberální šlechta u dvora, opená o silné poli-

tické strany, psobila by proti neliberální a v duchu

absolutisticko-byrokratickém tkvící šlecht dvorské, a

pracovala by zvlášt v tehdejší dob proti centralismu

a pro konstituci. Za tyto služby pro národ mlo se

šlecht piznati ddiné pairství v tom pípad, že by

byl snm jen o jedné snmovn (komoe), že by volby

podle kurií byly zrušeny a že by nedlitelných majorát

bylo jen tolik, kolik je ddiných pairství. Jinak jmní
šlechty mlo býti svobodn dlitelné. Havlíek také

položil si praktickou otázku, která strana by mla v této

akci zaíti, a zodpovdl ji, že šlechta. Ta mla pro-

"'''»
]. M. erný: Boj za právo. V Praze 1893, I, str. 751-754.
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kázati nejprve své liberální, konstituní a v otázce ná-

rodnostní rovnoprávné smýšlení, a potom mlo se zaíti

jednati o dohod.
Od studentských let byl Havlíek odprcem revo-

luního násilí. V dob pak, kdy bylo módou initi

revoluci a kdy lid spitý darem politické svobody z ne-

vdomosti chápal se zbran a pipravoval tak cestu re-

akci, Havlíek pokládal za svou nejprvnjší úlohu eliti

,
v Cechách proti víe v úspšnost a oprávnnost revo-

luce. Stanovisko to nutn s sebou neslo boj proti es-
kému radikalismu. Havlíek vedl jej zvlášt v dob
po bouích svatodušních v Praze r. 1848, kdy z pou-

liních demonstrací, vzniklých pouhou náhodou, pomýšleli

eští radikálové zorganisovati povstání, pak v dob, kdy
vídeské boue íjnové (r. 1848) nalezly v Cechách vele-

bitele, a konen po nastoupení ministerstva Schv^arzen-

berg-Stadionova až do kvtna r. 1849, kdy nmecký
i eský radikalismus, chtje zastaviti v celé Evrop krá-

ející reakci organisovaným povstáním, umožnil její

rychlejší postup.

K obran proti absolutismu, proti reakci ukazoval

Havlíek krajanm svým vždy cestu jedinou: cestu zá-

kona. Proti útisku vlády byl pro odpor zákonný, pro

odpor peticemi, žalobami a p. Poprvé v lánku ,Daniel

0'Coneir v ,Pražských Novinách' obšírn na píkladu

z Irska vyložil toto své mínní, od ledna r, 1851, bera

si podnty z jednání tehdejší vlády, systematicky v praxi

i v theorii vybízel k zákonitému odporu. Sám bránil

se proti každé libovli vládní a otiskoval o krocích

svých obšírné zprávy s doložením akt; vedle toho vy-

kládal, zvlášt na píkladech, význam zákonitého od-

poru. Dva vzory obrany práv na cest zákona postavil:
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dne 8. ledna r. 1851 Johna Hampdena, dne 15. ledna

1851 ješt jednou Daniela 0'Conella. Stati o nich vy-

bral ze studnice tehdejších liberaHstických názor,

Rotteck-Welckerova Staats-Lexikonu. °

Jako bezpený prostedek k získání a udržení svo-

body Havlíek doporuoval národu vnitn síliti. Byl

pesvden, že svobodné postavení národa zajišuje jeho

vnitní síla, jeho duševní, mravní a hmotné postavení,

hlásal, že svoboda národa nepichází ani z milosti nkoho,
ani z náhodného pevratu. ,Já', napsal, ,nadje své sklá-

dám v národ, ale v rozumný, statený, vzdlaný národ;

bude-li ten chtíti upímn svobodu, bude také svo-

boda, kterou žádná kamarilla, žádné dvoenínstvo zru-

šiti a zkaziti nedovede.' Havlíek vždy doporuoval
tenástvu svému vzdlávati se. Povznesení všech stav
vidl ve zvýšeném vzdlání, vzdlání bylo mu také jako

osvícenci hlavním lékem, jímž chtl rozešiti krise všech

stav. Ve vzdlání lidu vidl ochranu proti pehmatm
vlády. Ale dobe vycifoval, že povrchní a poloviaté

vzdlání je neštstím národa a proto stále horoval pro

vzdlání dokonalé. Dokonalé vzdlání bylo mu pedem
podmínno dobrou školou.

Havlíek v ,Pražských Novinách' pimlouval se za

reformu školství a požadavek úplné reformy zízení

školského vyslovil hned v prvním ísle ,Národních No-

vin'; ale jaká by tato reforma býti mla, o tom nepro-

mluvil nikdy soustavn, nýbrž dal jen tušiti z narážek.

Mžeme tvrditi, že byl pro vzdlání praktické, v duchu

eském, a že vedle rozumového vzdlání pál si i t-

^ Opravuji tím dívjší mínní své (Havlíkovy Politické

spisy, III, XXVIII), jako by lánek 0'Conell nebyl ze Staats-Le-

xikonu.
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lesné výchovy žactva. Obecné školství byl by si nej-

prve pál, aby bylo vydržováno z obecního jmní, po-

zdji (r. 1848) byl pro placení uitel z dchod zem-

ských. Chtje míti školu dobrou, dsledn žádal doko-

nalé vzdlání uitel. Již ped beznem r. 1848 bojoval

za vzdlání uitel na školách vysokých a usiloval

o zlepšeni spoleenského postavení uitelstva. Vyšší vzd-

lání uitel mlo pro nho nutný závr: zlepšiti platy

uitel. V ,Národních Novinách' za minimum platu ui-

telského pokládal 400 zl. st. Velkou váhu kladl na

to, aby uitelé a obce mli pi osazování uitelských

míst zajištný vliv. Církev a školu chtl míti spojeny,

ale spojení toho pál si jen tehdy, až by se církev i škola

obrodily ve smyslu zásad demokratických, jako bývalý

pilný tená spis Zimmermannových nemohl toho snésti,

aby eholím jako takovým bylo ponecháno výluné

obrazování uritých gymnasií. Pi gymnasiích Havlíka

jako politika nejvíce zamstnávala otázka vyuovacího

jazyka. V ,Pražských Novinách' navrhoval závazné vy-

uování obma zemským jazykm na školách stedních,

v .Národních Novinách' na poátku ervna r. 1848 proti

návrhu šesté sekce Národního výboru, aby na gymna-

siích vyuovalo se obligátn druhému zemskému ja-

zyku, žádal, aby i nkterým jiným pedmtm vyuo-

valo se v druhém zemském jazyku a tím zajistilo se

nauení se druhé ei, v záí r. 1848 nechtl, aby eš-

tina byla zavedena na nmecká gymnasia jako jazyk

obligátní z taktických dvod (aby u Nmc nevzniklo

domnní, že jsou k eštin nuceni), a maje ustavin

na mysli potebu nminy ve služb státní, chtl

(26. záí 1848), aby pechod od nmeckých gymnasií

k eským v Praze se dál pozvolna, prostedke.n gy-
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mnasií utrakvistických. V lednu (14.) 1850 zcela roz-

hodn postavil se proti nadjím od vlády inným, že

budou vedle ist nmeckých i ist eská gymnasia,

a v patrné nedve ke všem krokm tehdejší vlády

žádal za gymnasia utrakvistická, v nichž jediné vidl

záruku, že se Cechové nauí dobe nmecky a pro ne-

dokonalou znalost nminy nebudou od úad státních

odmítáni.

Havlíek cítil, jak mocným initelem v politice kaž-

dého národa jsou dobré orgarfisace a silné poli-

tické strany, a proto k organisaci strany národn
liberální zhusta nabádal. Nestál nikdy na tom stano-

visku, že prospch národa vyžaduje jen jedné strany

politické, ale nepipouštl také, aby národ byl rozdroben

v straneky. Uznával oprávnnost tí smr: smru libe-

rálního, radikálního a konservativního, a nepochyboval,

že každý z tchto smr mže v jisté dob mnoho do-

brého vykonati. Jedinou vlastnost pro všechny smry
žádal bezpodmínen: poctivost, estnost a mravní za-

chovalost. Havlíek vždy toužil po dobré organisaci

stran a nejednou na to upozoroval, že každý by ml
na jevo dávati své politické pesvdení píslušenstvím

k nkteré stran, ale že každý, kdokoli k nkteré stran

chce se pihlásiti, ml by tak initi na základ pev-

ného systému politických zásad. Tento požadavek Hav-

líkovi nutn s sebou pinášel požadavek pro každou

vážnou politickou stranu, aby mla promyšlený poli-

tický program, který by pro stoupence ve svých st-

žejných základech byl závazný. Havlíek nehoroval pro

program píliš speciální. Vycházeje z názoru, že každé

politické stran musí na tom záležeti, aby stala se i po-

etn silnou a získala si zastoupení v parlament pokud
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možno nejetnjší, pimlouval se za program hesel, a

program strany národn liberální, k níž náležel, vyslovil

sám ve tech slovech: ,národnost, demokracie a fede-

race'.

Za nejdležitjší lánek organisace každé strany

pokládal žurnalistiku. Ml ji za jedinou repraesentaci

strany v dobách, kdy strana nemohla pracovati ve sbo-

rech zákonodárných. Tím, že takový význam pikládal

žurnalistice v organisaci politické strany, dá se vysvt-

liti, že Havlíek vždy na to kladl váhu, aby žurnalistika

strany byla co možná nejlepší. Výbornos stranického

orgánu nevidl jen v tom, že repraesentuje smr, ale

chtl, aby orgán strany vyhovoval i tomu požadavku

obecnému, aby byl novinami.

Pro organisovanou práci byl Havlíek za každých

okolností. I za reakce žádal a doléhal na to, aby práce,

která tehdy aspo byla možná, práce nepolitická, byla

organisována. Proto v listopadu r. 1850 uinil návrh ne-

]-)olitického spolku ,Komenský', jehož starost mla býti

o dokonalé vzdlání mladého intelligentního dorostu

slovanského, a proto s radostí, když na poátku roku

1851 došlo úední povolení spolku ,Sbor pro zízení

Národního Divadla', agitoval pro tuto spolenost, kterou

pokládal za dležitý prostedek k povznesení eské ná-

rodnosti. Havlíek ve smru svých zásad chtl v každé

dob jednati, pracovati, a pi národní práci stále volal

po jejím dlení a ádném organisování.

XVII.

Havlíkv boj s reakní vládou.

Akoliv Havlíek, stoje proti reakní rakouské vlád,

nikdy nespustil se cesty formáln platného práva, pece
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dostal se s vládou do prudkého konfliktu. Hned po zasta-

vení jNárodních Novin' byl vyšetován pro rzná místa

z ,Národních Novin'; po vydání nkolika ísel plo-

vaná' zakroeno bylo proti nmu rozhodnji. 4, ervna

1850 byl ,Slovan' zakázán pro Hali, Krakov, Bukovinu^

13. ervna r. 1850 pro Prahu a okres obleženosti. 4. pro-

since 1850 pro Uliry, a když tato opatení nepekazila

šíení liberálních zásad, byla dne 10. bezna r. 1851

zakázána Havlíkovi Praha. ,Slovan' pak byl astji za-

bavován, samostatné spisy Havlíkem vydané byly kon-

fiskovány pro místa, která díve vyšla bez závady jednak

v ,Národních Novinách', jednak ve ,Slovanu', mezi od-

brateli ,Slovana' bylo úady pátráno po zabavených

tiskopisech, na redaktora i tiskae ,SIovana' pro zaba-

vené stati podány byly žaloby. Když všechny tyto vci

Havlíka neumlely, zavedena byla 6. ervence r. 1851

soustava výstražná. Havlíek podlehl násilí a 14. srpna

r. 1851 zastavil ,Slovana', když byl pedtím dne 20. er-

vence a 9. srpna 1851 od místodržitele království es-

kého písemn napomenut.

Když Havlíek poal vydávati , Slovana', myslil, že

iní tak jen na krátkou dobu. Vil, že pomry poli-

tické se zlepší, a kojil se nadjí, že pak ,Slovana' za-

staví a vrátí se do Prahy, aby pokraoval ve vydávání

,Národních Novin'. Teprve v druhé polovici záí roku

1850 postehl, že reakní snahy vlády nejsou snahy jen

chvilkové, a poal tušiti tžkost svého postavení jako

opposiního a liberálního žurnalisty. Od listopadu r. 1850

pipravoval se již i na možnost, že bude ,Slovan' za-

staven. Mysle na okolnost tu, peoval, aby jeho strana

v Praze pokusila se co nejdíve vydávati denník, teba

by pro obleženost neobsahoval nic než dobré zprávy
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a zajímavé i pouné lánky a teba by nebylo patrné

jeho opposiní a liberální stanovisko. Na poátku ledna

r. 1851 byl Havlíek beznadje, že reakní vláda ušetí

,Slovana', ale pes to neprchal s bojišt, nýbrž po-

kládal za svoji povinnost vytrvati a ustoupiti jen násilí.

Od 10. bezna r. 1851, kdy musil opustiti Prahu jako

vypovzenec, zmocnila se Havlíka starost, rozmrzelost

a melancholie; ale pece ani tehdy nezanechal myšlenky

, setrvati, pokud bude naŠim silám možná'. Jeho boj

stžovala mu myšlenka, že jeho politití pátelé se ukryli

a jej opustili. V dopisech i v listech marn volal je

k jejich veejné povinnosti. Od bezna r. 1851 posta-

vení Havlíkovo v Kutné Hoe se zhoršilo, stálé kon-

fiskace, žaloby, prohledávání bytu, podávání rekurs a

výslechy byly denním chlebem Havlíkovým. Jeho osobní

pátelé, na vlád závislí, byli pro styk s ním trestáni.

V dubnu r. 1851 dostavovaly se Havlíkovi myšlenky,,

neml-li by ,Slovana' zastaviti. V polovici ervna r. 1851

toužil po ukonení své žurnalistické innosti, a jen dv
vci od provedení pání ho zdržovaly. Jednak výslovné

pání Fr. Palackého, jednak netenost jeho pátel, kteí

nic neinili, aby v Praze byly vydávány denní no-

viny. Na poátku ervence r. 1851 vytrvalost Havlí-

kova byla valn podryta. 4. ervence r. 1851 rozmrzelý,.

tlesn zmoen, maje na loži ženu s nevyléitelnou cho

robou, byl rozhodnut ,Slovana' co nejdíve zastaviti.

Fr. Palackému toho dne sdlil dvody svého pevného

rozhodnutí: ,Všechny dvody, které k tomu mám, ne-

chci zde ani vypoítati. Podotknu jen, že hlavní jest

zbavenost všeliké zákonní a právní pdy a libovolnost,

která proti asopism a zvláš proti mému bude vždy

vtší . . . Myslím, že nyní jest doba, kdy bych mohl
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více prospti jinou literární inností nežli žurnalistikou,

a obávám se také, že by pi mé vždy více vzrstající

omrzelosti asopis mj konen nejbídnjší smrtí sešel,

totiž nedostateností vlastní, vnitrnou'. Vydání výstražné

soustavy provedení rozhodnutí Havlíkova urychlilo.

Havlíek vdl, že vydání výstražné soustavy znamená

pád ,Slovana'. Chystal se ukoniti ,Slovana', nedá-

vaje již ani na radu Fr. Palackého, znovu jej pobízejí-

cího, aby vytrval. ,Zde se nejedná o útk', psal 21. er-

vence r. 1851, ,zde se jedná o to, není-li lépe roztlu-

enou již od nepátel baštu opustiti a jiným zpsobem
vydatnjším bojovati. Za takovou roztluenou baštu

musíme ale již nyní považovati žurnalistiku, kdežto pece
jinak svoboda tisku ješt se udržela'. Po druhé výstraze

místodržitelov Havlíek neváhal a dne 14. srpna roku

1851 vydávání ,Slovana' sám zastavil. Poslední tehdejší

eský, nezávislý, opposiní, liberální list, stojící na zá-

sadách pokroku, práva a zákonitosti, podlehl reakní

vlád, tehdy ješt se vydávající za vládu konstituní.

XVIII.

Peklad Voltairových ,Nkterých povstí'.

^

Když dne 14. srpna r. 1851 vydával Havlíek po-

slední íslo ,Slovana', slíbil pedplatitelm, že za náhradu

peplaceného pedplatného vydá jim ,zábavn pounou'

knihu. Na poátku íjna r. 1851 uinil slibu svému za-

dost a vydal knížku, nesoucí titul: ,Nkteré povsti.
Peklad z francouzského'. Havlíek v úvod knížky

ohlásil se jako pekladatel povstí, ale úmysln zatajoval

1 Voltaire : Nkteré povsti. Pekladem Karla Havlíka Bo-

rovského. Nov vydal dr. Zd. Tobolka. V Praze 1905.
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jméno autora samého. Nebyl jím nikdo jiný nežli geni-

ální žurnalista XVIII. století F. M. A. Voltaire, a jestliže

jeho jméno na pekladu Havlíek vynechal, uinil tak

jen proto, aby kniha za absolutismu s hierarchií spoje-

ného nebyla pronásledována. V pedmluv Havlíek

nekladl pekladu svému jiného cíle, nežli aby eské
obecenstvo ,seznalo alespo ponkud výteného ducha,

jenž hýbal svého asu celou Evropou, a z jehožto spis

posud nebylo nic do eštiny peloženo'; ale pes to

jist ml i ten úel, aby za vzrstu snah hierarchických dal

tenástvu do rukou knihu spisovatele, který tak vtipn
a psobiv dovedl obraceti veejné mínní proti hier-

archii, církvi a asto i proti náboženství samému. Hav-

líek v dob, kdy ješt nevydal ,Nkterých povstí', ne-

pijímal uení Voltairova ve všem, ale nad jiné si

Voltaira vážil pro jeho neodolatelný vtip, kterým do-

vedl eliti duševní hierarchické despocii, a velebil ho

jako prkopníka, který proklestil cestu pravd a svo-

bod. Spisovatele, o nmž ml toto mínní, dával v Ce-

chách esky první do rukou kruhm širším.

Havlíek chtl pekladem Voltaira co nejvíce mezi

eským tenástvem psobiti proti snahám hierarchickým,,

a proto vybral z Voltaira i ty jeho práce, které jsou

ureny pro vtší poet tená: jeho filosofické romány.

Malý rozsah ,Nkterých povstí' a pestrost knihy dikto-

valy Havlíkovi výbr kratších lánk Voltairových.

Vyvolil ku pekladu jedenáct menších prací, z první

i druhé doby innosti Voltairovy, mezi nimiž Voltairovo^

usídlení se v Délices (1755) tvoí rozhraní. ^

- Šly za sebou v pekladu Havlíkov tímto poadím : Mi-

kromegas (Micromégas 1752), Memnon ili moudrost lidská

(Memnon ou la sagesse humaine 1750), Rozum na cestách. e
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Havlíek oznail ,Nkteré povsti' jako peklad

z francouzského. Nemlo se tomu rozumti tak, že by

Havlíek sám byl pímo z francouzštiny peklad poídil,

nýbrž mlo se jen ukazovati na národnost autora, jehož

jméno v neutšených dobách tehdejších uznal Havlíek

za nutné zamleti. Havlíek francouzsky uml velmi

málo a sám v pedmluv odkázal, že jeho peklad je

podle vídeského vydání z roku 1810, to jest z n-
meckého pekladu ve Vídni vydaného pod názvem:

,Voltair's ausgesuchte Romane, Erzáhlungen und Dia-

logen'. Z tohoto nmeckého vydání pekládal slovn,

teba že ne otrocky, a asto dosti zbžn. Nmecká
pedloha jest patrná nejen z fraseologie Havlíkova pe-

kladu, ale i z chyb, které z nmeckého pekladu pejal

do eského znní. ^

držená na jisté venkovské akademii (Éloge historique de la

raison prononcé dans une academie de province par M. de Cham-

bon 1774), Svt jak je, Vidní Babukovo (Le monde comme il

va. Vision de Babouc 1746), Popis cest Skarmentadových. Od
nho samého vypravovaný (Histoire des voyages de Scarmen-

tado. Écrite par lui-mme 1756), Jeannot a Colin (Jeannot et

•Colin 1764), Bababek ili Fakirové (Bababec et les Fakirsl750),

Platonv sen (Songe de Platon 1756), Bloch a ernoch (LeBIanc

et le noir 1764), Cosi-Sancta (Cosi-Sancta. Un petit mal pour un

grand bien. Nouvelle africaine 1746), Hodný bramín (Histoire

un bon Bramin 1759).

3 Na p. : Mikromegas: Originál: ,11 avait huit lieues de

hau. Nmecký peklad: Sein Grosze erstreckte sich auf se-chs

Meilen, Havlíkv peklad: Výška jeho vztahovala se na šest

mil. Nebo jinde: Originál: Bababec et les Fakirs. Nmecký pe-
klad: Bababek oder die Fakire. Havlíkv peklad: Bababek

•ili Fakirové, atd.



XIX.

Po zastavení .Slovana'.

Od první polovice ervence r. 1851 po zavedení

soustavy výstražné Havlíek byl rozhodnut zanechati

žurnalistiky a vrátiti se k lásce svého mládí, k belletrii,

historii a studiím slavistickým. Chtl postupovati v in-

nosti své tam, kde v lednu 1846 pestal, a inil pro

innost tu po zastavení ,Slovana' pípravy. Ješt nkolik

dní ped zastavením ,Slovana' (31. /7. 1851) sliboval te-

nám, že vydá praktickou ruskou grammatiku, a od

konce ervna r. 1851, aby mohl literatue co nejvíce se

vnovati, snažil se najmouti si nkde hospodáství, které

by mu zajišovalo živobytí a pi kterém bylo by mu
volno, zvlášt když by je ídil se svým tchánem, i od-

dati se pracím literárním. Provedení všech tch plán
se však zdržovalo. Havlíek marn usiloval pronaj-

mouti nkolik vtších statk, a v Kutné Hoe pomry
mu ješt nedovolovaly zapoíti nco psáti. Urovnání

záležitostí osobních a stále se opakující pedvolávání a

vyšetování u soud zdržovalo jej ode vší práce. Asi

30. íjna r. 1851 opustil Kutnou Horu, odjel do Nm.
Brodu k bratrovi Františkovi a matce své a pemítal

tam o své budoucnosti. Na dva dny byl vyrušen ze

všech píprav a úvah svých odjezdem k porotnímu

soudu do Kutné Hory, kde se ml dne 12. listopadu

r. 1851 zodpovídati pro delikty, jichž se podle žaloby

dopustil dvma lánky, otištnými ve ,Slovanu' (Správa

záležitostí obecních, II.' a ,Pro jsem obanem!^'); ale

když byl uznán porotou jednomysln nevinným, a když

nabyl dkazu, že veejné mínní eské stojí na jeho
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Stran a ne na stran reakní vlády, ^ vrátil se hned do N-
meckého Brodu, aby tam poal nový, kUdný, literární

práci zasvcený život. Ale zklamal se ve svých výpo-

tech. Vláda bez ohledu na veejné mínní neustala

postupovati proti nmu. Okresní soud nmeckobrodský
vedl proti Havlíkovi nová vyšetování, a když na po-

átku prosince r. 1851 ve Francii rozhodly se události

evropské ve prospch absolutismu, odhodlala se vláda

rakouská k deportaci Havlíkov. Havlíek, sotva že

došly ho zprávy o událostech ve Francii, cítil, že jeho

svoboda není dosti bezpena a pomýšlel, když jeho

pátelé jej k tomu pobízeli, na odjezd do ciziny. Po-

zdji však od své myšlenky upustil, pokládaje nepátel-

skou vládu za velkodušnjší nežli ve skutenosti byla.

Dne 16. prosince r. 1851 ve dv hodiny v noci byl v Nm
Brod zaten a odvezen do neuvdomlých, kle-

rikalismem prosáklých a tém ode všeho styku

s ostatním svtem odlouených konin jižního Ty-

rolska, kam (Meran, Brixen) vláda již ped Havlíkem
ráda zavážela ty, které chtla potrestati nebo jejichž

innosti se obávala. Ped Štdrým dnem (22. prosince

r. 1851) Havlíkovi jako jeho nové, nucené bydlišt

vykázáno bylo malé mrtvé msteko pi dravém toku

pnivého Eisacku, v alpské krajin s nádechem jižní

vegetace, národnostn nmecké a ásten italské

s úzkými zájmy malomšák, neuvdomlé, povrené
a se silnými stopami snah katolických hierarchv —
Brixen.

eho chtla vláda dosíci deportaci Havlíkovou

1 P. M. Veselský: Po dvaceti letech. Porotní soud Karla Hav-

líka Borovského, který dne 12. listopadu 1851 odbýván byl

u c. k. zemského soudu v Kutné Hoe.V Praze 1871.
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Ml to býti skutek odplaty za dívjší innost Havlí-

kovu, nebo mlo to býti opatení praeventivní ? Snad

motivy oba se zde spojovaly, ale podle všech okolností

zdá se, že motiv druhý byl prvního mocnjší. Vláda

nemohla se smíiti ani tehdy, kdy Havlíek byl roz-

hodnut vzdáti se veejné innosti, s myšlenkou, že by

tak chtl uiniti do opravdy, nemohla ani tehdy uv-
iti, že by proti ní nepsobil, když ne novinami, aspo
malými brošurkami.

Pátelé Havlíkovi pohlíželi na deportaci jako na

dílo hierarchie a vojska a jako na in msty ministra

Bacha, Havlíek sám vidl v ní praeventivní opatení,

naízené od ,vlády, která jest nad ministerstvem', proti

šíení liberálních zásad, a v mínní tom utvrdil se vším

tím, co proti nmu bylo za jeho pobytu v Brixenu

podniknuto. Výslechy jeho u podkrajského v Brixenu,

obasné prohlížení všech jeho rukopis, hlídání jeho

bytu etníky, zákaz pekroiti hranice vymezeného ter-

ritoria, nasvdovalo tomu, že v Havlíkovu neinnost

nevily vládní kruhy ani tehdy, kdy byl v zajetí.

XX.

Havlíek v Brixenu. ^

Pobytu v Brixenu podle úmysl svých, hned v prv-

ních msících exilu se vyskytujících, chtl Havlíek

užiti ku práci literární. Chtl literárn pracovati po za-

stavení ,Slovana' v Cechách; eho nemohl provádti

ve své vlasti, to chtl uskuteovati v novém tyrolském

1 Vedle dopis v Quisov Korrespondenci a dopis v po-

zstalosti Havlíkov dosud nevydaných viz Karla Havlíka

IRodinné listy Brixenské. Vydal V. V. Zelený. V Hoe Kutné

1888.

Literatura eská devatenáctého století. III/i. a^
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zajetí. Ale dalo-li se mysliti, že pevná vle Havlíkova

v echách byla by jej vedla k soustavné a soustedné

práci, nedalo se ekati, že v Brixenu rozvine innost

soustavnou a soustednou. Všechno, co v Brixenu

pracoval, má vtšinou ráz roztíštnosti, okamžitého ná-

padu, ale není to práce, která by na sob nesla pee

BRIXKN V ERVNU ROKU 1854.

klidu a soustavnosti. Ke tvoení básnickému a belletrii

vbec neml v Brixenu klidné mysli, k populárn po-

uným spism neml vedle klidu ani nutných pomcek.

Hned po píjezdu do Brixenu pustil se do studia

BoUandist, Akt sanctorum, a chtl sepsati práci, která

by se podobala, aspo tendencí, Pascalovým ,Lettres

á un Provincial'; ale brzy píprav pro myšlenku svoji.
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tak Úzce související s jeho stanoviskem protihierarchi-

ckým, zanechal a již se k ní nevrátil.

Jindy zaal práci, jejíž cíl není nám znám, a podle

F. Palackého ,Popisu království eského' poizoval si

seznam starých hrad v jednotlivých krajích eských.

Známost r. 1852 uinná se studentem Antonínem

Andraem vedla jej k studiu ladinŠtiny, ale zase jen

k studiu nedlouhému.

V lednu r, 1852 Fr. Palacký upomínal Havlíka,

aby užil asu v Brixenu k uskutenní dávné své my-

šlenky a sepsal njaký román se silnou nacionální ten-

dencí, ,ve kterémž by život národu našeho se zrcadlil';

ale pes to, že znovu Fr. Palacký, oekávající od tako-

vého románu za tehdejších dob veliký prospch pro

národ, na poátku bezna r. 1852 prostednictvím dr.

V. Gablera k sepsání románu nabádal, Havlíek vy-

hovti naléhání Palackého se neodhodlal. V srpnu

r. 1852 oznámil pímo Palackému, pro k jeho pobízení

zachoval se neten: neml klidu a pokoje mysli, a neml
ani styku s vyšším životem lidským, v jehož prostedí

jen mohl podle svého názoru s psaním románu zapoíti.

Struna básnická za pobytu Brixenského v Havlí-

kovi nedoznla, ale nezachvla se tam také tou silou,

jakou se stalo za Havlíkova pobytu na Rusi. Havlíek

i v dob, kdy byl zabrán prací žurnalistickou, neod-

ložil nikdy úpln pero básnické, pstoval vždy báse
politickou a satirickou. V Šotku r. 1849 otiskl nkolik

politicko-satirických verš asových, které tou dobou

složil; v první polovici r. 1850 ml již v podstat ho-

tovu pol iticko-satirickou báse ,Kest sv. Vladimíra',^

2 O dob vzniku básn .Kest sv. Vladimíra' viz v Quisov
edici Básnických spis Karla Havlíka. V Praze 1897, LXIX a d.

45*
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kterou pozdji opravoval. Ale v Brixenu mocnéji nežli

jak bylo za jeho neúnavné práce žurnalistické neuplat-

nilo se jeho nadání básnické. Na jeho básnické in-

nosti tamjší je patrná jeho stísnnost duševní. Ješt

na poátku exilu sepsal ,Tyrolské elegie', k nimž pojal

myšlenku hned den po píjezdu do Brixenu a které

v polovici února r. 1852 již v Praze v opisech kolo-

valy mezi jeho páteli.

Také hojným a soustavným pekládáním nevyer-

pával v Brixenu svj básnický talent. V dob od 5.

do 8. záí r. 1852 pekládal z A. Mickiewicze balladu

,Paní Twardovská', gnomy a epigramy ,Zdania i uwagi'

a litevskou balladu ,Ti Budrysovci', potom 5. listopadu

r. 1852 pekládá epigram z Hauga, po pl lét, od 20.

do 26. ervna r. 1853, pouští se hustji do pekladu

epigram, zvlášt epigram svých milák z mládí,

Lessinga a Logaua. Pvodní básnická tvorba Havlíkova

v Brixenu vázne. Pvodní epigramy vytvoil tam jen

dva, jeden na poátku a druhý na konci svého exilu

a teprve od polovice ervence do 23. srpna r. 1854 vy-

skytla se u nho zase uvolnná síla tvrí. Sepsal

tehdy podle M. Hartmannovy ,Povídky o králi Lavrovi',

kterou proetl v prvním roníku ,Deutsches Museum'

a doslovn 12. února r. 1852 peložil, svého ,Krále

Lavru', a zaal psáti vtší cyklus, ,jednající o posled-

ních vcech lovka', kde chtl ,hlavn z chemického

stanoviska podporovati svatou theologii v její theorii

o nesmrtelnosti'. K dokonání tohoto cyklu nenalezl

nikdy nálady a pokoje.

Že v podstat ,Kest sv. Vladimíra' byl hotov již ped 10. er-

vencem r. 1850, vyplývá z dopisu (dat. 10./7. 1850) A. Pražáka,

v pozstalosti Havlíkov dochovaného: ,Jestli Vám možno jest,

pošlete nám aspo nejznamenitjší slupce .Vladimíra'.
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Neklid duše Havlíkovy v Brixenu je patrný i na

zpsobu jeho lektury. Vedle žurnál (,Pražských Novin',

,Lloydu', ,Corresp. Blat) a dopis pátel, které mly ho

pouovati o souasných událostech, byla sotva jiná

lektura, ke které byl by se zcela upoutal a opouštl ji

až po petení. Chvilkou probírá se ,Lumírem', pak za-

jímá ho zase na chvíli r. 1851 práv vydávaná pokro-

ková revue R. Prutze ,Deutsches Museum', sahá po prv-

ním svazku roku 1852 vydaného nmeckého pekladu

Macaulayových Djin anglických, jindy zase po Rankeov
díle, mocný rozruch v souasné intelligenci zbudivším,

,Die rómischen Papste, ihre Kirche und ihr Staat im

16. und 17. Jahrhunder. Ale nevydrží, aby do studia

dl tch zahloubal se na dobu delší. Nejhloubji za

pobytu brixenského dovedl se vnovati tení sebraných

spis Ludwiga Borne, který se mu pro svoji touhu

po svobod vlasti a zápalem pro politický in zamlou-

val již ped Brixenem, pekládal tam z nho a kladl

si otázku, pokud je Bórne závislý na literatue fran-

couzské — ale zase brzy zanechal studia tohoto autora,

sáhl po spisech Heinricha Zschokke, kterého své doby

ítával hned po návratu z Ruska, peložil z jeho ,Schweizer-

Skizzen' dne 3. záí r. 1852 ,Stupn lidského pokolení'

a zase jej odložil.

Hned na Rusi Havlíka zajímala rhytmika lidové

písn eské; ^ k studiu jejímu v Brixenu se vracel a

prostudoval v dob od srpna r. 1852 do ervence roku

1854 Erbenovu sbírku eských národních písní (1842

až 1845), Celakovského Ohlas eských písní a Sušilovu

sbírku národních písní moravských a básn Mickiewi-

3 L. Quis : Karla Havlíka studie o form eské lidové

písn. eský Lid 1890, str. 153, 1898, str. 214 ad.
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czovy po Stránce rhytmické, ale k positivním výsled-

km njakým v práci nedospl. Jak sám se r. 1852

piznal a jak na jeho práci je patrno, obíral se rhyt-

mikou lidové a zlidovlé písn jen pro svoji osobní

potebu, nepomýšleje na takové výsledky, které by byl

chtl oznámiti veejnosti.

Jediná literární práce, které v exilu nejvíce se chápal

a ke které ze všech ostatních snah literárních se nej-

více dovedl pipoutati, bylo sbírání látky pro ,Djiny

vzniku a vzrstu íše ruské'. Nkdy v první polovici

r. 1852 pojal myšlenku v Brixenu sepsati dv knihy

populárn pouné: ,Djiny vzniku a vzrstu íše ruské'

a ,Výbor historického tení'. Cítil potebu toho, aby

Cechové, kteí byli pímo vykieni jako slavisté, mli
konen spolehlivou historickou knihu o Rusku, která

by je .dramaticky' se stanoviska eského o Rusku po-

uovala. Postehuje pak, jaký význam mže míti po

mládež pouení o velikých vzorech z djin, chtl se-

psati ,Výbor historického tení'; mla to býti kniha

pro mládež dosplejší, která by byla obsahovala jen

adu samostatných obraz z djin, povzbuzujících mladé

duše k dobrému a odstrašujících ji od zlého. Neml-li

Havlíek hned úpln jasnou pedstavu o ,Výboru', ml
ji o (Djinách'. ,Djiny' mly býti dílo trojdílné, a jak

v srpnu r. 1852 poítal, první díl byl by vyšel ped
Novým rokem 1854. Havlíkovi také bylo jasno, že jeho

vypravování musí býti zajímavé, ponvadž kniha mla
míti ráz populární, a také chtl, aby pouovala nejen

snad o zápasech panovnických rodin a o bojích za

territorium, nýbrž aby podávala obraz lidu v té které

dob, zvlášt lidu selského. Mly to býti ruské djiny

nejen politické, ale i kulturní, ne tak vnjší, jako vnitní.
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Na jae r. 1853 dal se pro ,Djiny' s chutí do práce,

ale záhy poznal obtíže svého úkolu. Myšlenku praco-

vati o ,Výboru' musil opustiti, a ím dále pracoval

o ,Djinách', tím více jeho kritickému duchu vnucovala

se myšlenka, neomezovati se pi práci, pes to, že jeho

spis ml býti v podstat jen populárn pounou kom-

pilaci, na literaturu, nýbrž jíti až ku pramenm. Nejprve

ítal zpracování pro svj pedmt: pirozen zase sáhl po

Safaíkových Starožitnostech, Karamzinov historii a Po-

godinov ,Naertanii russkoj istorii dla uiliš', kterými

se probíral dkladn již v Rusku, pak pibral Slovanm
nepátelského, ale ne bezcenného Gebhardiho (,Geschichte

aller wendisch-slavischen Staaten'), nmecký peklad

švédské historie švédského djepisce E. G. Geijera, pilné

historické kompilace a pehledy K. E. Vehseovy, n-
mecky psanou historii ruského státu z pera Philippa

Strahla, a N. S. Arcybaševa materiálem cenné ,Povst-

vovanija o Rossiji' — ale jakmile spisy tmi se dklad-

nji zanášel, seznal, že v tch kusech, kde si jeho lite-

ratura odporuje, musí sáhnouti ku pramenm, a u mno-

hých že musí vbec vykonati tu práci, kterou oni ne-

vykonali, a že kriticky musí probrati kameny, jichž

k stavb užívali. Tak dostal se z tení literatury k studiu

pramen, k studiu kronik pro starší djiny ruské vý-

znamných, ve sbírce ,Polnoje sobranije russkich lto-

pisej' a ke Kruseov edici ,Chronicon Nortmannorum'.

A z pramenného studia rostly mu otázky a obtíže nové.

Cítil potebu kritického rozboru kronik, zvlášt kroniky

pipisované Nestorovi. Nové otázky jím stavné na-

rážely u nho na nedostatek prostedk. Pes to, že

jeho pátelé, a mezi nimi zvlášt Fr. Palacký, ochotn

vyhovovali jeho páním a zasílali mu žádané knihy,
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záhy poznal, že všechny prostedky, které v Brixeni*

ml, jsou nedostatený k vykonání jeho úmyslu. Poznav

to, jen chvilkami sbíral materiál, tše se, že až bude
propuštn z Brixenu, v Nm. Brod lépe v práci bude
moci pokraovati a že tam v sešitech ,Djiny' pone
vydávati. Tmto jeho úmyslm dozráti nepopála Pro-

zetelnost.

V Brixenu asi r. 1854 sestavil Havlíek neznámý
nám dnes spisek o velaství. Byl výsledkem jeho theo-

retické, a pokud to bylo v Brixenu možné, i praktické

pípravy pro plán, kterým se tŠil do dn svobody:

státi se ekonomem a pi ekonomii býti spisovatelem.

*

Vánoce roku 1851 strávil již Havlíek v Brixenu.

V té dob, kdy píroda uzavela lovku své krásy a

odkázala jej na jeho nitro, Havlíek pemítal o své bu-

doucnosti, žil vzpomínkám na rodinu, a dopisy tšil ty,

kdo byli jeho srdci nejdražší. Neztrácel nadji, nebyl

zhroucen; nevil, že jeho exil mohl by déle trvati nežli

pes nejbližší jaro. A byl od té chvíle, kdy vstoupil

na pdu brixenskou, pln si vdom významu své de-

portace. Vdl, že úkol jeho jest pinésti politickým

zásadám, jichž rozšíení vnoval své pero, utrpení, vdl,,

že z minulosti své nesmí nic zapíti, v niem nesmí

svým zásadám zadati a že nesmí se dáti na cestu pokání.

Nezhešil a neml z eho by se byl kál, s vrou v správ-

nost svých zásad žil v Brixenu a z nho s vrou tou

také vrátil se do Cech.

Útrapy Havlíkovy v Brixenu byly vtší nežli na

pohled by se zdálo. Havlíkovi nejen vykázali nucený

pobyt s nedostatenou podporou (400 zl. st. ron)^
pobyt bez vymezení konce s omezením osobního
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Styku, ale tím, že byl v Brixenu beze všeho vtšího

spojení s kulturním svtem, bez dostatených prostedk
ku práci literární, byl mu i údlem ten klid, který pro

jeho inorodou hru stával se peklem.

Od jara r. 1852, kdy nevyplnila se jeho první na-

dje, že bude propuštn, až do okamžiku, kdy dostal

zprávu o možnosti opustiti Brixen a usídliti se v N-
meckém Brod, zakoušel nejhroznjší duševní muka.

Již v beznu r. 1852 v beznadjnosti pokoušela jej my-

šlenka, která se k nmu pozdji nkolikráte vracela,,

neml-li by si zadati o pas do ciziny (do Srbska); ale

vždy odolával pokušení a rozhodoval se, že kalich utrpení

vypije až na dno. Havlíek mohl zkrátiti svj exil, kdyby
byl osobn zažádal za milost, ale k žádosti takové

nemohl se odhodlati. Svakr jeho, F. L. Jaroš, v bez-

nu r. 1852 ve Vídni zakroil ve prospch Hav-

líkv, a když jeho zakroení skonilo bez úspchu,,

píbuzní Havlíkovi, na podnt Havlíkv, chtli initi

kroky, aby Havlíkovi bylo vykázáno jiné místo nežli

byl Brixen: místo s lepší kommunikací a blíže k do-

movu. Nadje v tom smru nepinesla ovoce. Havlíek
smioval se již s myšlenkou, že jeho pobyt v Brixenu

bude déle trvati, a proto v kvtnu r. 1852 dal rodinu

své pesídliti do Brixenu, aby aspo ukojil svoji touhu

po ní. Ale v té chvíli, kdy radoval se z píjezdu

své ženy i dcerky, vztyovala se ped ním ve vší hrze
a velikosti své starost o budoucnost ženy, dcery i o bu-

doucnost jeho vlastní. Teba že si uhospodail nco-

jako redaktor ,Národních Novin', pes to neml takového

jmní, aby mohl žíti z hotového. Vláda sice zvýšila mu.

plat ze 400 zl. st. na 500 zl. st., ale on s rodinou

v Brixenu poteboval nejmén 1200 zl. st. Jak dlouho-
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bude v Brixenu, jak dlouho z hotového bude musit žíti,

zda neutratí úpln celé své úspory, zda bude míti dost

penz až bude konen propuštn, aby mohl si na-

jmouti hospodáství, jak se po celou dobu v Brixenu

tšil, když na innost žurnalistickou nebylo ani pomy-

šlení ? Dávná plicní choroba jeho ženy nutila jej k opa-

trnosti, útrapy jeho mly vliv na chorobu Julie, to všechno

dobe vidl, teba že žena jeho chtla to tajiti. A co malá

dceruška, Zdenka? Jaký bude její osud, jak ji vypraví

do svta?

V listopadu r. 1852 byl Havlíek již nanejvýš

rozmrzen, a byl by chtl, aby se njak rozhodlo jeho

postavení. Pomýšlel již obrátiti se na vládu se žádostí

bud za propuštní, nebo za pas do ciziny, ale pak zase

rozhodl se ekat, trpt. Nejistota jeho, nevidní konce

exilu, trvaly u nho stále, promrzoval se, šálil se sta-

vním a pravdpodobným vypoítáváním, kdy by mohl

býti propuštn, ale po novém zklamání promrzoval se

víc a více a chvílemi upadal v úplnou resignaci. Když

se dovdl, že 16. srpna r. 1853 stav obležení v Praze

byl zrušen, ekal, že jeho exilu bude uinn konec; pak

myslil, že se tak stane ve výroí dvouletého jeho po-

bytu v Brixenu; pak zase až bude svatba panovníkova:

ale jeho nadje uvadly rychleji, nežli jak v jeho nitru

rychle vyrostly. ,Zde položivý, polomrtev sedím', tmi
slovy sám na poátku r. 1854 vystihl celou velkou bídu

svého postavení. V únoru r. 1854 švakr Jaroš navštívil

Havlíka v Brixenu. Na domluvu Jarošovu odhodlal se

Havlíek podati do Vídn žádost za zrušení svého za-

jetí. Nedotýkal se v ní toho, co bylo, svých zásad, své

veejné innosti, v niem nezadával své minulosti. Uinil

první krok, bez kterého, podle Jarošových informací, ne-
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mohl býti z Brixenu vysvobozen. Jeho nadje tehdy

vyrostly do výše nebetyných hor. Již kombinoval, kdy

odjede z Brix:enu, kdy bude v Nm. Brod u bratra,

dlal plány do budoucna; když vyízení žádosti mu
hned nepicházelo, byl znepokojen, zase vkrádala se mu
myšlenka na cestu do ciziny (tehdy myslil na Paíž).

Dne 12. dubna 1854 dostal z Vídn odpov zápornou.

Svakr Jaroš nabídl mu, že zakroí aspo o peložení

do Štýrského Hradce. Havlíek odmítl. Chtl trpt,

ponvadž vil, že trpí pro vc spravedlivou. Zase vra-

cely se k nmu nadje, zase klamal se ržovými vy-

hlídkami, tehdy již asto niím z vnjších okolností ne-

podepenými, a zase picházelo zklamání. Pod tíhou

utrpení zaaly mu v lét r. 1854 silnji vlasy šedivti,

duševní boje jevily se i na jeho vnjšku. Touha po do-

mov se v nm ozývala tím více, ím jeho utrpení

trvalo déle a ím více pro nho stávalo se záhadným,

kdy jeho exil pestane. 13. srpna r. 1854 zalkal ve

svém vyhnanství: ,Jak rád bych byl doma a odsud

pry ... to je mizerné soužení, ne o mnoho lepší,

než kdybych byl nkde zaven na pevnosti: ale pece
proto bych se rád vrátil se ctí a radji to k vli tomu

o nco déle snáším'. 30. záí r. 1854 odjela Havlíkova

žena i dcera z Brixenu, Havlíkovo utrpení se zveliilo.

Ke všem jeho mukám dívjším pibyla muka touhy

po rodin a starost o zdraví tžce nemocné ženy.

Do tmy beznadjnosti ped vánoci r. 1854 šlehl

konen jasný paprsek. Svakr Jaroš zakroil ve Vídni

v záležitosti Havlíkov a dostal uspokojující odpovd.

Bylo nutno, aby Havlíek podal novou žádost. Nerad ji

dne 10. ledna r. 1855 napsal. Dokazoval v ní zbyte-

nost praeventivního opatení vládního proti sob, po-
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nvadž nechtl již veejn psobiti, nýbrž obmeziti se

jediné na innost prmyslovou (na vedení olejny se

svým bratrem Františkem v Nm. Brod), ale nenapsal

nic, co by bylo potísnilo jeho bílý štít. Dne 28. bezna
r. 1855 ml v rukou švakrovu zprávu z Vídn, že

bude za nkolik dní propuštn, a práv za msíc po

švakrov zpráv opouštl Brixen, abý jej zamnil za

nucený pobyt v Nm. Brod.

XXI.

Havlíkovy dny poslední.

Za jarního jásotu pírody opustil Brixen, pln plán
do nové budoucnosti. Jeden plán za druhým se mu
ítil, nadje za nadjí mu uvadala. Když se navrátil,

ekala ho zpráva pedtím tajená o smrti jeho ženy

Julie, a brzy na to o Havlíka samého pokusila se

smrtelná choroba. Za studia slovanského a lotyšského

píslovnictví a za skládání epigram o místních pomrech
nmecko-brodských poal kašlati, objevila se u nho krev,

a když dal se v Praze 24. kvtna r. 1856 prohlédnouti,

byla zjištna u nho tuberkulosa v krku. ^ Zaal se

v Praze a pak v lázních šternberských u Smena léiti,

ale proti jeho nemoci nebylo léku. 29. ervence r. 1856,

v mladém vku ptaticeti let, podlehl v Praze chorob,

marn se tše, jako vtšina tch, kdo jsou smrteln ne-

mocni, na své brzké uzdravení.

1 Podlipský: Upomínky lékaovy na poslední chvíle Karla

Havlíka a choti jeho Julie, ve sborníku ,Na památku Karla Hav-

líka a slavnosti borovské dne 19. srpna roku 1862'. V Praze

1862, str. 32— 34. Vrohodnost tchto upomínek lze podepíti

dopisem dr A. M. Pinkase synu Sobslavovi z 22. dubna r. 1857.
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Dne 1. srpna r. 1856 doznly nad rakví Havlí-

kovou písn pohební. U rakve té vedle nesetných

zástup lidu stáli repraesentanti národn liberální strany,

jíž Havlíek do smrti zstal vren, a stáli u ní ddici

potlaené strany radikáln demokratické. S Fr. Palackým

sešel se tehdy mladý radikál
J. V. Fric. ^ Ale ne poli-

tický program Havlíkv, ne jeho politické theorie,

nýbrž jeho skutky, jeho vytrvalá, poctivá a neohrožená

práce proti vítzn postupující reakci, jeho mravní hod-

nota a jeho koruna muednická, kterou jeho dílo ži-

votní bylo dovršeno, svedly za tuhé reakce u mrtvoly

Havlíkovy oba politické smry, kráející za revoluního

hnutí eského i pozdji za nového období politické

svobody tak asto cestou rznou. Bobkový vnec, trním

propletený na rakvi Havlíkov, byl mimovoln sym-

bolem podstaty této shody. Byl zárove znamením v d-
jinách našeho národa velikosti muže, který v tch tž-

kých chvílích reakních, kdy národ náš trpl, osvdil
prací i utrpením celou svoji hrdinnou mysl a dobyl

si tím místa našeho národního hrdiny.

1
J. V. Fric: Pamti. V Praze 1887, IV, str. 437.



HLAVA TINÁCTÁ.

KAREL HAVLÍEK BÁSNÍK.^

Napsal Jan Jakubec.

I.

Havlíkovy nmecké verše z doby gymnasijní. První

pokusy v eském básnní. Radikální básn bojovné a

politické. ,Dumka na Batelovském vrchu'.

Veršování se K. Havlíek s velikou zálibou oddá-

val již na gymnasiu nmeckobrodském. K básnní a

sice k básnní nmeckému byl asi uveden školou, za

té doby nmeckou. Havlíkv uitel, P. Quido Svoboda,

1 Srovn, L. Quis, Básnické spisy K. Havlíka. V Praze

1898. L. Quis, Korrespondence K. Havlíka, 1903 (Zkracuji

v textu ,Korr.'). V. Zelený, Sebrané spisy K. Havlíka, sv. I.

Vydány Svatoborem 1870. V. Zelený, Ze života K. Havlíka,

Osvta 1872 a 1873. Jan Jakubec, ,Ti eští epigramatikové,

(odst. IV.), Obzor literární a umlecký II (1900), 228 n.; J. Ja-

kubec, elakovský a Havlíek, tamže III (1901); J. Jakubec, Li-

dovost v Havlíkov ei básnické, Národopisný Sborník esko-
slovanský VII (1901); J. Jakubec, ,Nmecké verše K. Havlíka',

Listy Filologické XXXI (1904); J. Jakubec, Politická poesie K.

Havlíka, Naše Doba XII (1905). Jiných prací zvlášt bude vzpo-

menuto na píslušném míst. O Havlíkových pekladech belle-

tristických, o ,Obrazech z Rus' a jiných pokusech Havlíkových

bylo promluveno v kapitole pedešlé. Tam jest také uvedena

píslušná literatura.
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V páté tíd gymnasijní od svých žák zadával také

veršování nmecké, patrn aby se utvrdili v poetice,

Havlíek v tchto pokusech nejradji kreslil veršem

zjevy pírodní podle nazírání a výrazem svých tených

básník; vybízí mládež k nevinné radosti požíváním

nastalého jara; jinde varuje spolužáky ped leností a

zahálkou; zveršovává sentimentální idylly bez dje,

s dlouhými úvody líícími; skládá i naivní satiru na

lakomce, kde upíUšování je jediným prostedkem sa-

tirickým; pokouší se v duchu mladého Klopstocka

o zbožné zpracování njaké látky starozákonní. K slav-

nostním píležitostem, zejména k svátkm uitel svých,

Havlíek skládával vážné ódy ,Gliickwiinsche' nejen za

své spolužáky, nýbrž i pro nižší tídy. Rozumí se, že

tu mladý veršovec jak obsahem a látkou, tak i výra-

zem, básnickým apparátem fraseologickým, básnickými

obrazy a obraty, antickými pedstavami, jmény, veršo-

vými rozmry podléhá svým vzorm latinským i n-
meckým píliš siln. Ale již na tchto verších je znáti

znaný výcvik a obratnost veršovnickou. Nmecké verše

plynuly mu již lehce a plynn. Jimi získal si mezi spo-

lužáky jména a uznání. Tu sluší také hledati veršov-

nickou prpravu Havlíkovu, které v jeho eském bás-

nní pohešujeme.

Za studií filosofických v Praze se v Havlíkovi pro-

budilo uvdomní vlastenecké i slovanské, které mu
kázalo lásku k jazyku mateskému a zárove povinnost

psáti po esku. 2 To Havlíek ovšem inil, ale vedle

toho nkdy neodolal ješt veršování nmeckému, jak

- Podle listu z 16. ledna 1839 Havlíek odiká se nminy
a umiuje si: ,svatou libozvunou mateskou e uchopiv se vší

chutí echem chci býti i eí i skutky' (Korr. 725).
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nás pouují dochované památky z této doby. V semi-

nái r. 1841 snad pomýšlel i na nový peklad Ruko-

pisu Královédvorského; aspo máme dochovaný úryvek

Havlíkova pekladu ze ,Zbyhon'. Krátil si takto chvíli

,pi nepoutavých výkladech theologických.

eské verše první, které nám jsou známy od Hav-

líka, pocházejí z posledních let gymnasijních. Ješt na

gymnasiu nmeckobrodském pokusil se peložiti do

eštiny a jinak upraviti oblíbenou nmeckou píse Jul.

-Mosena ,Die letzten Zehn vom vierten Regiment',

kterou se studenty nmeckobrodskými díve zpívával

po nmeku. Proti veršm nmeckým z té doby jest

to pokus neobratný v ei i ve form; jen nápv pi

-nm udržuje jistý rhytmus.

Od studií filosofických Havlíkovo eské básnní

podává vrný obraz toho, ím jeho duše pekypovala.

Již v té dob Havlíkova poesie vyznamenává se vnitní

pravdivostí, které pozdji žádal theoreticky jako první

podmínky skuteného díla umleckého. isté zanícení

náboženské Havlíka vedlo k rozhodnutí, že vstoupí do

semináe. Výrazem tohoto zápalu náboženského je naivn

-vroucí apostrofa veršovaná v struné básni ,Nábožen-
ství'. Ohlas slovanských snah, které Havlíek poznal

z básní KoUárových, z písní Fr. L. elakovského, ze

-Safaíkových ,Starožitností slovanských' i ze živého styku

s páteli stejného smýšlení, uložil do píležité vzletné

básn asomrné, vnované uitelm jeho, Janu Smut-

kovi a Janu Maanovi. ^ Duševní rozpor, ve kterém se

•' Byla to první tištná báse Havlíkova (vyšla o sob
T. 1841). Slovanské smýšlení této básn u jednoho z oslavenc,

ijana Maana, vzbudilo nelibost a rozpaky. Havlíek na konci

jroku z jeho pedmtu propadl.



HAVLÍKOVY liOJOVNÉ BASNÉ VLASTENECKÉ. 673

Havlíek ocitá již za pobytu v seminái se svým pe-
svdením náboženslcým, a tžké zápasy duševní, které

u nho konily úplným rozchodem s katolicismem a

se zjeveným náboženstvím vbec, mladý theolog do-

provodil si výraznými verši:

Brate echu, sho ernou hazuku!

Hazuku též ímští vrazi mli,

co v Kostnici Husa upálili.

Brate echu, podupej komžiku!
Bílé komže Jezovité mli,

co nám naši slávu popálili.

V duchu nazírání Schlozerova, které Havlíek asi

poznal ve spisech Dobrovského, básník tu doznává

škody, jaké ím pinesl kultue slovanské; ve smyslu

názor buditel josefínských vidí, jakou záhubou byli

národu eskému, jeho literatue a kultue jesuité, s ji-

nými páteli theology má spolený posvátný zápal pro

Husa, jako pro nho jako svtce kdysi horlil theolog

Jos. Vlastimil Kamarýt.

Vlastenectví odhodlané a bojovné naplovalo mysl

Havlíkovu v tchto dobách nejsilnji. Z vlastenectví

se odhodlává sloužiti vlasti jako spisovatel. ,Bože dej

mi, abych byl pilným, aby ze mne nkdy mli eši
radost!' zapsal si v noci 13. ledna 1842. Toto pedsevzetí

Havlíek také plnil. Ve smýšlení Havlíek v této dob
podléhal politickému radikalismu. Tehdy k nám dolé-

halo hnutí ideové, které se domáhalo svobody národní

i jednotlivcovy, básníci této svobody chtli dosáhnouti

hnvnými veršovanými výzvami proti tyranm, proti

reakcionáským vládám, ohnivými slovy povzbuzovali

k boji za volnost vlasti a tklivými elegiemi truchlili nad

nezdarem revolucí. Tímto smýšlením byl zasažen také

Literatuia eská devatenáctého století. III/l. ^f.
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Havlíek. Již v seminái ítal se zápalem proslulou

tehdy knihu ,Slova vícího' (Paroles un croyant, 1834)

francouzského abbé Lamennaise, horlivého to obhájce

ultramontanismu jako nejpíkejšího radikalismu a re-

volucionáství, namíeného zejména proti trnm. Pá-

telské styky s polskými studenty emigranty Havlíka

v této nálad ješt utvrzovaly. V romantické chvíli,

o 2. hodin po plnoci, když se naše spolenost ba-

vila na ,eském bálu', Havlíek skládá pathetickým

biblicko-orientálním výrazem Lamennaisovským svou

,Modlitbu vlastencovu', dýšící touhou po boji za ne-

šastný národ eský. Boulivou náladou své doby napl-

uje tu ideu rozvitou na naší domácí pd, ideu

nacionalistickou. Mladý nadšenec modlí se k Bohu za

matku vlast a její dobré syny a modlí se i — o pomstu

a posilu ve vraždní: ,Bože, který jsi mne obklíil

trápením kolem okolo, který jsi vysoko nade mne po-

stavil všelikou radost a hluboko pode mnou všelikou

nadji: dovol mi aspo tuto noc za n za všechny

proklínat naše vrahy! Dovol mi v oku svém sjednotit

zuivost veškerých jinoch eských!

Dovol mi pekroiti meze síly své a dovol my-

sliti jen na chvíli, jak drtím v rukou všem našim vra-

hm najednou hlavy a prsa, jen jedno jediné okamžení!'

Nálady a city, které zmítají v této dob Havlí-

kovou duší a které se chystal básnicky zpracovati,

nesou se nejradji za bojem. Ba touha po boji u Hav-

líka je v této dob mocnjší podnt než svoboda

sama. Rád volá po železe, chystá slovný prach pod

trn vraha tyrana, brojí proti zatracování válek jako

šalebných projev tyrana, své dívce se chce pedstaviti, až

s meem v ruce bude umírati za vlast. Z Kollárovy
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Slávy Dcery poznal Némce jako hlavní škfidce Slovan-

stva v minulosti, proto chce , Berlín a Víde vyhladiti na

památku a vnou výstrahu všem utiskovatelm národ'
— v zájmu lovenstva a humanity. Havlíek již v této

dob vymauje se ze všeobecných abstrakcí; z historie

erpá uritá poznání o našich ztrátách a za ty iní naše

vlády zodpovdný. Tak o ztrát Slezska veršuje:

Vrahu Rakušane! Kam's nám Slezsko dal,

Kam's ho dal ?

ertu Prsakoví do dráp's ho vrazil,

co nám polovici bratr zkazil!

Tam's ho, Rakušane, tam's ho dal.

Takto Havlíek v mladších letech do svých básní

vkládá nejpíkejší nacionalismus, projevující se zejmou
nenávistí k Nmcm; jako pedešlým generacím budi-

telským, tak i Havlíkovi je jazyk a národ eský hlavním

pedmtem úsilí a snah jeho; jenže u Havlíka proniká

již velmi siln povdomí politické. Smýšlení slovanské,

zejména velé polonoíilství, Havlíek uložil do verš

citem oplývajících, které si na své cest v srpnu 1842

zapsal ,Do památní knihy v Bukovin v Ta-

trác h'.

Ješt za pobytu na Rusi Havlíka neopouštl zápal

bojovnosti. V enthusiasmu za erstvého dojmu ohnivého

nacionahsmu Mickiewiczova, jehož básn tehdy ítal,

v záí r. 1843 skládal pro své krajany boulivou píse

,
Zdvih ni se, zdvihni, starý eský lve', kterousi

pedstavoval jako eskou marseillaisu a kterou rád svýrn

druhm pedzpvoval. echy, Moravany, Slezany a Slo-

váky vyzývá tu k odhodlanému boji za bezpráví utrpná

v minulosti, jak to výmluvn hlásá refrain:

Hr! na Nmce! hr! na vraha!

na Víde Praha!
46*
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Téhož ducha jeví ,Stará píse', do které Hav-

líek vložil své nazírání na historický a politický vývoj

echoslovan; ve starší dob zaklínal papež bludné echy
do pekelné zem, vítzný absolutismus pak tlail nás

Cechy a Moravany násilnou rukou, Slováky dávaje na

pospas Maarm. ^

Nejpoetitjší a zárove nejumlejší skladbu Hav-

líek zstavil nám v dojemné elegii vlastenecké,

v ,Dumce na Batelovském vrchu'. Vnjší udá-

lost dala Havlíkovi podle jeho vlastního doznání k této

básni podnt (Korr. 181). V západu slunce jeví se mu
symbol osudu vlastního národa. Slunce od nás z Cech

pozorované zapadá do Nmec (v básni se výraz ,do

Nmec' umle opakuje); i náš samostatný život národní

hrozí zapadnouti v nmeckém živlu. To je nejživotnjší

otázka naší národní existence. Náš úpadek, naše malo-

moc kulturní naproti silnému nepátelskému okolí vy-

razily tu básníkovi tžký povzdech nad eským náro-

dem. Byl to okamžik pochybnosti o budoucnosti es-

kého národa, pochybnosti, jaké podléhali asem naši

nejsilnjší buditelé. Havlíek však nechtl touto básní

buditi pochybnosti malomyslné, nýbrž zamýšlel žalnou

pedstavou možného zániku vzbuditi jen silnjší lásku

k národu, pímti rodáky, aby plnili své povinnosti

národní, aby se nevzdávali nadje (Korr. 181). U Hav-

líka v této básni vytryskl jeho bohatý cit, rozumem
ješt nepoutaný, jak to pozdji Havlíek s úmyslem i-

níval. Proto vil v emoní sílu své básn. Básník ve

tenái budí jen první citové rozvlnní; docítiti a do-

1 Ješt r. 1849 Havlíkovi e nmecká u nás jeví 'se jak

,ten starý jezovitský hábit, který po bitv na Bílé Hoe císa

Ferdinand našemu království oblékl' (Korr. 428).

é
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mysliti má tená sám, jako si docioval básník. S úmy-

slem asi básník zamnil v poslední sloze pvodní výraz

,do Nmec' za výraz ,do nebes':

Šumava naše zkrvácená

toužebné za sluncem do nebes
pozírá.

Toužebný pohled k nebesm! To zdroj, ze kterého

básník eká pro svj národ nový život. Nebesm jest

urena jeho bolestn rouhavá modlitba. Básník to ovšem

provedl píliš jemn; to asi zavinilo dvojí skládání v dob
od sebe znan odlehlé (zaal ,Dumku' o prázdninách

r. 1841, dokonil ji v Moskv na Velký pátek r. 1844).

Stízlivý duch Havlíkv se však dlouho neutápl

v bojovném horování a pathetickém žalostní. Na Rusi

projevila se význaná sklonnost jeho k satie, zejména

skládáním hojných epigramv.

II.

Epigramy Havlíkovy.

Od podzima r. 1843 za svého pobytu na Rusi Hav-

líek bedliv skládal epigramy. Vyšel asi z Lessinga;

poznal jeho epigramy, jeho theorii i rozbor epigramu

Martialského. Lessingem byl uveden k jiným epigrama-

tistm, zejména k Martiálovi, k nmeckému význam-

nému epigramatikovi XVII. století, Bedichu Logauovi.

Z epigramatik slovanských znal elakovského a na

Rusi ítal Puškina. Z usilovného a systematického studia

Havlíek pechází k vlastnímu skládání. Neúmorným
cvikem zvítzil nad formou, která mu s poátku i po-

zdji dlávala nejvtší nesnáze. Již na Rusi složil více

než dv tetiny všech svých dochovaných epigram.

Únor a bezen r. 1844 byly pro epigramatickou innost
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Havlíkovu nejplodnjší: složilf za tyto dva msíce 53 epi-

gramy; na nkterý den pibylo mu jich o devt až deset.

Forma epigramu nejlépe odpovídala základním

vlohám tvoivého ducha Havlíkova. Jakožto duch ana-

lysující a myslivý Havlíek nerad upadal v reflexi a

kontemplaci; u nho se v tvrí innosti objevuje jen

výsledek úvah, ovládnutí jich vtipem, satirou a žertem.

Vtipem Havlíek vynikal jako málo spisovatel v lite-

raturách svtových. Havlíek je nám typem eského
vtipu, jako se pokládá Voltaire za zástupce vtipu fran-

couzského, Heine vtipu židovskonmeckého. Havlíkv
vtip pi vší rznotvárnosti zpravidla bývá rozumový,

pesn promyšlený, asi jako jest Voltairv, nikoliv

obrazný, poetický, který i na tenái žádá rozvinutí

fantasie, jako je na p. Heinv. Odtud také epigram

Havlíkv mívá zpravidla dvojdílnou úsenou zaskaku-

jící formu epigramu Martialského, kterou mu theore-

ticky objasnil Lessing. Vtipem Havlíek v epigramu až

hýiv plýtvá; vždy se i v projevech publicistických

rád vyjadoval vtipem epigramatickým.

Havlíek nepsal epigram jen pro vtipné nápady,

kteréžto slabosti podléhala vtšina epigramatik. Jeho

epigramy jsou vrným obrazem jeho smýšlení a cítní;

v nich zpravidla podává jen to, co sám vnitn prožil,

trpce a siln. Epigramy si jednou vykládá za .malinké

nádobky, do kterých vztek svj nalévám, když ho ne-

smím vyslovit, aby mi srdce nežral' (Korr, 146). ,To je

již mj obyej', psal píteli Klejzarovi (Korr. 175), ,že

v nesnázích nemohu jinak mluvit než žertem, ponvadž
jest nejlépe v smíchu s nimi zápasiti'. Toto pozorování

ovšem znamená, že Havlíek cit opanoval rozumem. To
lze sledovati i v podrobnostech: v seminái v Praze
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r. 1841 zakoušel píkoí od praesesa Rosta, rozdíral duŠi

trpkým poznáváním nedostatkv a chyb v život duchov-

ních, které tolik potíraly jeho ideály z mládí o tomto
život, ale teprve po dvou letech kuje na tyto zloády
své epigramy. Vlastní trpké zkušenosti osobní Havlíek
snadno pekonává, avšak cit plynoucí z rozporu mezi

vlastním smýšlením jeho, mezi ideálem jeho a mezi du-

ševním životem celého jeho prostedí, ten psobí tvoivé

bolesti, z nichž se mu rodí epigramy.

Jako Havlíek tendenci v umní vbec pokládal

za nejvyšší požadavek umlecký, tak žádá též po epi-

gramu: ,Každý epigram, jako vbec každá báse, má
njakou hlavní ideu, hlavní ouel' (Korr. 194). Proto

Havlíek v epigramu zídka kdy podléhá jen urité

nálad, jak to je skoro u všech epigramatik, z našich

zejména u elakovského. V epigramu Havlíek chce

míti v duchu svého nazírání na svt a svého smýšlení

vystiženy snahy a duševní život vlastního národa; proto

váží si ze svých epigram nejvíce tch, jež jsou vno-
vány echám a všemu Slovanstvu (Korr. 190). Odtud
pak vyplývá pevná systematinost v uspoádání celé

epigramatické sbírky. Záhy po prvních pokusech si

Havlíek pináší pevný plán, ve který vpravuje obsah

svých epigram. Vnitní obsah svého smýšlení a cítní

oznail významn jednotlivými oddíly svých epigram:

I. církvi; II. králi; III. vlasti; IV. musám; V. svtu. Jsou

tu tedy vystiženy pomry církevní, politické, sociální,

kulturní a literární a pi nich všude básníkovi tanou

na mysli pedevším pomry domácí.

Epigramy, obsaženými v oddíle I. ,církvi', Hav-

líek vyjádil nutnou roztržku, která zaujala jeho duši

nejen vzhledem k mladistvým ideálm jeho o vznese-
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ném povolání duchovního, nýbrž i roztržku mezi jeho

názory náboženskými a mezi ustálenými formami kon-

fessijními. Ozývají se tu i pilné reminiscence Havlíkova

uení theologického, o které se zajímal ješt na Rusi.

U duchovních svými epigramy káe nevzdlanost a ob-

mezenost, utkvívání na nerozumných ceremoniích, k nimž

jako nejdležitjší prý stránce náboženství úmysln
obracejí pozornost lidu; dále neistý život knží. Proti

zjevenému náboženství si Havlíek vybírá jako racio-

nalisté XVIII. století nejradji stránku dogmatickou.

Josefínští buditelé vlasteneckému citu Havlíkovu uv-
domili v eské historii zejména škody, kterými se je-

suité prohešili v minulosti na národu eském, a Hav-

líek neúmorn pozdvihuje své epigramatické dtky
proti nim.

Za pobytu na Rusi se u Havlíka živ probouzí

smysl pro politické a sociální pomry. Listy jeho

z Rusi práv touto stránkou nám Havlíka iní tak mi-

lým; poznáváme, že se hrozné pomry, které pozoroval

kolem sebe, dotýkají tak bolestn jeho nitra. Pirozen
tedy snažil se toto své smýšlení vystihnouti také v epi-

gramech. Jeho zkušenosti, tení novjších knih zostily

mu zrak i pro naše pomry domácí. V duchu moderní

literatury politické se Havlíek obrací proti absoluti-

stickým nejvyšším zástupcm stát; ale v tchto epi-

gramech Havlíek pluje znan v dosavadní tradici li-

terární. Za to tím samostatnji soudí a tím trefnj i pro-

niká k vlastnímu základu v epigramech, jež vnuje

našim domácím záležitostem politickým.

Havlíkovi, který se po nkolik let pipravoval pro

dráhu spisovatelskou, pirozen eská literatura

neustále ležela na mysli i v cizin; v knihovnách rus-
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kých ml také píležitost stopovati i nejnovjší vývoj

domácí literatury. Bedlivým studiem významných dl
svtových a bystrým soudem záhy pináší si pro eskou
literaturu jiné mítko, nežli jak se na ni dívala vtšina

spisovatel pod zorným úhlem vlastenectví. Jako ela-
kovský i Havlíek potírá svými epigramy názor, že je

inem vlasteneckým psáti po esku, teba díla slabá.

Vlasti prospjí jen spisy dobré; špatnými se vlasti

škodí, hlásá na p. v epigramu ,Velmi mnohým eským,
básníkm'. A v epigramu ,Každý nco pro vlas radí

špatnému spisovateli, aby si pro vlast ual ruku. Pís-

ným mítkem literatur svtových a zejména osobní

stateností, s kterou odhaluje na domácích zjevech po-

znané chyby a slabosti, Havlíek prospšn se odlišuje

od našeho prostedí kritického a podporuje vývoj eské
literatury. ,Jehelníkem Ludmily ešky', kde

paroduje desíti pichlavými asomrnými distichy stejný

poet naivních, vlastenecky oslavných epigram v ,Kytce

Ivana echa' od neznámého básníka v ,Kvtech' na

r. 1843, Havlíek setrvává vtšinou jen na vnjšku, ale

dává tu na jevo svou výbojnost a snahu kárati híchy

a slabosti co nejvíce konkrétn, protože srostly s uri-

tými osobami. A práv tak svým se osvduje a pojí-

máním od domácích vrstevník se odchyluje ve všech

tch epigramech, kterými posuzuje eské divadlo, eské
vlastenectví. eské Museum, eský jazyk, eské školy

a p. Nejednou Havlíek naráží na starosti a nesnáze svého

budoucího povolání jako spisovatele, ke kterému se od-

hodlal a ke kterému se probíjel tvrdými zkušenostmi

životními (,Výstraha', ,Optimista', ,Versus memoriales').

Pronikání lidské duše, krásná charakteristika
umlecká patí k nejpednjším vlastnostem Havlí-
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kova epigramu. S jakým umním pedvádí nám na p.
metternichovského byrokrata v ,Modlitb byrokrat'!

Dva ti markantní rysy s pipojeným posmšným rázo-

vitým tónem Havhkovským:

V hlav slámu, v srdci kámen
dejž nám, Bože! — ,Sta se. Amen!'

tymi strunými verši naskizzoval nám básník na

p. Hanáka, kterého poznal na své cest r. 1842, a jak

vrn, životn, obsažn a typicky stojí ped námi! Sotva

kde v jiné poesii najdeme podobný píklad.

Hanák velké panák,

ztžka vekraoje.

jedno noho drohó

k pedo postrkoje.

Vidíme v tomto obraze Hanákovo povstné sebe-

vdomí selské, jeho nehybné íiegma a pohodlnost.

Šastným zachycením dialektu, rhytmem a stejnomr-

ným spádem dlouhých slabik básník dodává obrázku

iivé barvitosti.

Formáln Havlíkv epigram znaí pokrok

i v epigramatické literatue svtové. Havlíek neutkvl

otrocky na pravidlech Lessingových a na ustálené form
Martialského epigramu pointovaného. V duchu zásad

Lessingových a po píklad Mladého Nmecka nauil

se nedbáti aesthetických pravidel v básnictví. Vylíil

v jednom list, psaném na Rusi (Korr. 195), svj postup

v tvoení epigram: . . ,já neuznávám žádné aesthe-

tické pravidlo. Já každou myšlenku tak dlouho hobluj u,

až je z ní epigram, pi emž si ani na žádné pravidlo

nevzpomenu; teprv kdyžje hotov, vidím, do jakého druhu

patí. Tak bylo odjakživa a bude in infinitum'. Proto
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u Havlíka nacházíme píklady epigramfi, jež vznikly na

p. pouhým parallelním sestavením bez zahrocení (jako

,lovk', ,Logika a pranostika', .Skeptická modlitba' a j.).

V epigram Havlíkv vniká na p. živel v epigramech

až do té doby nezvyklý, totiž forma lidové písn.
V mnohých lidových písních Havlíek poznal sestro-

jení zjevn epigramatické. Již na Rusi pikládal nejvtší

péi k tomu, aby složil ,nkteré epigramy v národním

duchu\ ovšem jen co do formy, jak sám vymezuje

(Korr. 170). Co se dalo z lidového podání pevzíti, vše

Havlíek vpravuje ve své epigramatické verŠe: hry,

íkání, pranostiky, úsloví a j. Mistrn zachycuje výraz

písn lidové na p. v epigramu ,Nápis na budoucí kolej

jezovitskou v Praze', kterým jízliv vítá návrat je-

suit do Prahy.

Hajej, hajej! stará Praho!

hajulinkej, moje blaho!

pš! pš! dadej, noc se blíží,

piletli netopýi.

Havlíek do epigramu vložil také parodistický
tón. Paroduje tu na p. oblíbenou v lidu píse du-

chovní (,Ceská modlitba'), paroduje zbožné pozdravy,

znamení kíže, makaronské písn latinskoeské, paro-

duje manýrované výrazy básník umlých (na p. ,Vý-

straha'), paroduje kuriální stil úední (na p. ,Oberst-

landesamtsprojek, Oó-LHEJiinie a j.); paroduje uené
nadpisy latinské, nmecké hojných epigram, paroduje

tituly známých dl literárních, asopis, lánk, písní

a j. (na p. ,Me a Kalich', ,Ost und Wes, ,Zle, ma-

tiko, zle' a p.). Nadpisy epigram pro Havlíka ne-

byly podízenou souástí, jak tomu uil ve své theorii

o epigramu Lessing, nýbrž ástí podstatnou. Proto na
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p. mní konvencionální tituly cizích epigram, které

pekládal do eštiny, na význanjší. Tendenci epigram

Havlíek chtl sesilovaii všemi prostedky; jejich úin-

nost mínil zvýšiti též illustrací.

Ne všecky epigramy se Havlíkovi docela poda-

ily. I o nich platí, co o svých epigramech povdl
Martial: nkteré jsou dobré, jiné prostední, a jiné do-

konce špatné. Neúprosná autokritika však Havlíka chrá-

nila, že slabých epigram mnoho nevytvoil. On sám

oceoval své epigramy písn, nkteré z nich prohlašuje

docela za ,zcela špatné' (Korr. 191). My ovŠem bychom

ne všude pijali vlastní kritiku Havlíkovu. V celku

však o Havlíkových epigramech lze íci, že se jimi

náš básník adí mezi nejpednjší epigramatiky svtové.

K epigramm Havlíek pistupoval s velikým ped-

sevzetím a zámrem životním. Zdaile se pokusiv v tomto

druhu, zosnoval si obsáhlý plán: již na Rusi zamýšlel za

nkolik let ze znané zásoby poíditi písný výbr epi-

gramv a vydati je tiskem. K tomu chtl pidati ješi

z jiných literatur a peložiti do eštiny, aby takto do-

stal obsáhlejší sbírku (Korr. 172 n.). Za tím úelen>

pekládal již na Rusi z Logaua, Lessinga, Puškina a j.

Peklady svými Havlíek zpravidla pedí nad originál;

nkteré z nich pizpsoboval dob i domácím pomrm.
Epigramu Havlíek zstával vren po celý život.

Po návratu z Ruska poád ješt pomýšlel na uskute-

nní svého plánu, že vydá sbírku epigram. Z r. 1845,

kdy zjevnji zahájil innost spisovatelskou, máme do-

chováno pes dvacet epigram. Epigramy tyto víží se

ješt tsnji nežli pedešlé k duševnímu životu a k lite-

rárním inm Havlíkovým; básník se tu vážnji sou-

steuje. Nejvíc uvažoval o pomrech eské literatury,
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jak to vyslovoval v prosaických láncích; svou proslulou

vítzoslavnou polemiku s Tylem provázel si bitkými

epigramy. Jeho listy z tohoto roku, psané jeho nevst
do Nmeckého Brodu, jsou plny sebevdomí a jistoty

o jeho budoucím postavení jako literáta, protože se ce-

lému okolí zdálo toto postavení nejisté; ale svým epi-

gramm Havlíek svoval své obavy, že eského lite-

ráta s bystrým rozumem a pevným pesvdením ekají

útrapy a nouze (,Zle, matiko, zle') a j. A práv tak

epigramem komentuje veejné události, své pochybnosti

náboženské. V letech následujících Havlíkova innost

epigramatická víc a více ustupuje. Ovšem i pi usi-

lovném zamstnání publicistickém a politickém Havlí-

ek rád šlehl kolem sebe epigramem; na konci života

v Brixenu vrátil se k této staré zálib, proítaje i pe-

kládaje cizí epigramy; ideji skládal epigramy pvodní.

Epigramem si také Havlíek položil nejpevnjší základ

k své sláv básnické.

Havlíkových epigram dochovalo se nám pes

200; z nich skoro tetina pipadá na peklady. ást
epigram Havlíkových se asi ztratila.

III.

Havlíkova píprava k povolání spisovatelskému. Hav-

hkovy názory o básnictví a kritice. Havlíkovo

vystoupení proti bžnému vlastenení.

Do drobných epigram a pozdji do statí publici-

stických rozptýlily se veliké plány Havlíkovy, které si

spádal o budoucí své innosti ješt ped odchodem

na Rus. ^ Nás zajímají tu Havlíkovy zámry a plány

1 Srovnej o tom naped na str. 552.
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literární v oboru belletrie, ponvadž charakterisují na-

šeho básníka. Havlíek zamýšlel vydati sbírku básní,

nkolik román, tragedií, veseloher, satir, humoresek,

vlasteneckých povzbuzování k národu, objemný trojdílný

cestopis po veškerém Slovanstvu — práci to za dobu

asi dvaceti let jist ohromnou. Zajímavo pi tom, že se

u Havlíka z tohoto rozvrhu již ped odchodem na Rus

hlásí plné povdomí satirického a humoristického daru

jeho, jímž chtl mrskati hlavn nedostatky života cír-

kevního a duchovních, tedy tžiti ze svých nedávno

minulých boj duševních. Havlíek byl rozený humo-

rista. Humoristická žíla u nho propuká, když píše do-

pisy pátelm jako filosof,- pátelé jeho suggestivn

podléhají tomuto rázu Havlíkova ducha a snaží se

psáti také humoristicky. Puzen jsa tímto svým nadáním

Havlíek rád volil lekturu humoristickou a satirickou.

Rád ítal ,smŠné' knihy (Korr. 304), obtuje si jako

filososof peníze na spisy augustiniána bosáka Abrahama

a Sancta Clara (Korr. 743), studuje satiry Luciana Samo-

satského^ a jiné spisy toho druhu. Sám o sob vyznal,

jak vezme péro do ruky, že ho trochu pejde špatný

humor (Korr. 250).

Již ped odchodem na Rus si Havlíek vytkl za

svj cíl, že zvolí nevábivou dráhu eského spisovatele.

Ješt z Moskvy oznamoval pátelm, že se oddá vý-

hradn belletrii (Korr. 107, 126), že bude psáti drama-

tické práce, o jejichž úspchu sám nepochyboval (Korr.

185). Po návratu do Cech Havlíek chtl se k svému

budoucímu úkolu ješt dkladnji pipraviti. A v li-

stech z Rusi psaných dává na jevo vzácnou znalost

•- Srovn. Korr. 730 n.

3 Tma, K. Havlíek, 593.
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nejen formální stránky jazyka eského, nýbrž i pronik-

nutí v ducha jeho, pece po návratu do ech umiuje
si prostudovati celý Jungmannv slovník (Korr. 127,.

149). To také provedl.

Literární innost Havlíkova za této doby bére se

jiným smrem. Kdežto koncem svého pobytu na Rusi

Havlíek byl podle vlastního piznání ,do verš jako

zapálen' (Korr. 135), na domácí pd pokouší se ve

verších velmi málo. Asi šest epigram, vedených v duchu
epigram skládaných na Rusi, yedlp žertovné píležité

gratulaní híky ,19. bezna 1845' a vedle pekladu
krásné Lermontovovy básn ,Kozácká ukolíbavka' jest

asi vše, co za ti tvrti roku Havlíek v Nmeckém
Brod uvedl ve verše. Z prosy za této doby bezpochyby

docelil vtšinu svých proslulých ,Obraz z Rus'^

duchaplných pozorování, jemných charakteristik, origi-

nálního pojímání a prohloubených úvah o život jednot-

livcv i celých národv, vzácného smyslu politického

a sociálního. Když pak Havlíek na jae r. 1845 zavítal

do Prahy k trvalému pobytu, je velmi horliv inný
literárn. Za svj orgán obral si ,eskou Velu', týž

asopis, který ped desíti lety redigoval oblíbený jeho

vzor, Fr. L. Celakovský. Havlíka k tomuto asopisu

pipoutala asi stízlivá kritika a satira, plynoucí z vyš-

ších požadavk po eské literatue, což vše jiné spiso-

vatele eské od ,Ceské Vely' odpuzovalo. V ,eské
Vele' na rok 1845 objevila se vtšina Havlíkových

uvedených již ,obraz ruských', tam uveejnil drobné

satiry, jako znamenitou persiííáž na šejdíské reklamy

obchodní, ,Matka Perly Makasarského Oleje',

satiru na sentimentální románové a novellistické líení

zamilovaných historií, ,Milencv hrob', satirou tepe
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horeku, s kterou mnozí venkovští dopisovatelé zapla-

vují pražské asopisy nejvtšími malichernostmi (lánek

Jelikož jsme módisté').

Nejvtšího významu však nabylo Havlíkovo vy-

stoupení kritické, kterým v dosavadních názorech lite-

rárních u nás zpsobil pravou revoluci, podobnou boji

mladého Safaíka a Palackého za vyšší úrove eské
literatury v ,Poátcích eského básnictví' z r. 1818 a

Celakovského satie v ,Krkonošské literatue' z r. 1824.'*

Již za svého pobytu na Rusi r. 1843 Havlíek sliboval

v jednom list sebevdom o své úloze mezi eskými
spisovateli: ,Až jen já tam budu, uvidíte, že zavedu do-

cela nový stil v našich vlastenských spisech a záleži-

tostech' (Korr. 137). O nový názor Havlíek usiloval

v eské literatue dvojím smrem: 1. v pojímání
literatury vbec; 2. v pojímání vlastenectví
u eských spisovatel.

Pilnými studiemi kritickými a aesthetickými, které

jej mly pipraviti k povolání spisovatelskému, svým
samostatným rozumováním si Havlíek vytvoil své ná-

zory o umní a o kritice.^

V názorech o umní a kritice Havlíek uil se

mnoho zejména od Lessinga, ke kterému jako druhu

po mnohých stránkách sob píbuznému lnul nejvíce

ze všech spisovatel nmeckých, jejž také uznával za

nejvtšího mezi spisovateli nmeckými a jejž nejbedli-

* Srovn. o nich ,Lit. es. XIX. stol.' II, str. 124 n. a 495 n.

^ Sestrojuji tyto názory Havlíkovy z uvedené již kritiky

na Tylovu novellu ,Posledni ech', z kritik na Vocelv .Labyrint

Slávy' (. V. 1846, 174), na ,eské Listy' od Siegfr. Kappra (.
V. 1846, 355), a zejména ze samostatné ,Kapitoly o kritice' (.
V. 1846, 32) a z list Havlíkových. lánky tyto jsou otištny

v Zeleného vydáni .Sebraných spis Havlíkových' z r. 1870.
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vji prostudoval. Lessinga se Havlíek dovolává jako

nejvyšší auktority kritické, když vyvrací domnní, že

by kritik ml umti dlati umlecké dílo, jež po.suzuje.

Podle Lessinga Havlíek brojí proti ,estetickým pedantm',

zamítá všeliké pravidlování kritik, pijímá zásadu, že

kritik a aesthetik nemá umlci pedpisovati, nýbrž pravidla

abstrahovati z hotových dl umleckých; touto praxí

ídil se Havlíek pi vlastním tvoení." Vliv Lessingv

u Havlíka vidti na p. ve vymezení umlecké svobody ja-

kožto ,veHkého neskoneného množství rozliných pravi-

del', umní že se jen zdá bez pravidel, práv proto, že

jich je tuze mnoho, která se tedy nedají do nkteré in-

strukce neb návodu vtsnati, z Lessinga Havlíek pe-

jímá názor o relativnosti každé originality a nesnad-

nosti stanoviti tuto originálnost. Z Lessinga nauil se

asi praktice, aby si pi literárním vystoupení kritik obral

uritého spisovatele, zejména oblíbeného, a kritikou jeho

slabých stránek aby utvrzoval pravé pojímání umní a

tím zakládal svou slávu. Lessinga bral si za vzor

v mužném, oteveném boji literárním. Jako Lessing

volil i samostatné postavení literární za trudných po-

mrv.
V nazírání na umní a zejména na poesii jest

dále u Havlíka zejmý vliv Mladého Nmecka.
Na Rusi Havlíek studoval spisy významného lena to-

hoto združení, K. Gutzkowa. V polemickém láneku
,Stulcovy ,Pomnnky' a Wolfgang Menzel' nazývá W.
Menzla, jehož úsudku literárnímu se tehdy rád podro-

boval celý svt nmecký a který pes to, že se pozdji

osobn a politicky s významnými leny Mladého N-
mecka rozešel, v celém nazírání na literaturu se od Mla-

^ Srovn. nahoe na str. 682.

Literatura eí-ká devatenáctého století. IH/i. ^"j
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dého Nmecka píliš neodchyluje, Jedním z nejvýte-

njších literát a recensent'. Znal tedy Havlíek dobe
theoretické názory Menzlovy a tím zárove Mladého

Nmecka. Vliv idejí vycházejících z Mladého Nmecka
u Havlíka projevuje se tím, že klade v umní takový

draz na tendenci, že poesii a umní vbec stavivé

službu uritých idejí, že dílo umlecké chce míti pede-

vším vydatnou zbraní v boji za myšlenky. V umní
pro Havlíka nejvíce váží idea. To odpovídalo také

Havlíkov rozumovosti a programovosti pi tvoení

umleckém. Proto se Havlíek staví proti heslu .umní

k vli umní' (Part pour Tart). Poesii tendenní uznává

v posudku na Vocelv ,Labyrint slávy' jako druh, který

prý práv v dob souasné bývá pstován (,za našich

dní'). Theoreticky Havlíek vyslovil se o tendenci

v poesii, zejména v ,Kapitole o umní': krása jest prý

závislá na lidech. To prý také mluví pro poesii ten-

denní. ,Na každý zpsob', pokrauje Havlíek, ,jest

ale tendenní poesie lepší než netendenní, protože jest

víc, jest totiž poesie a pak ješt o nco víc. Rozumí

se však, že musí býti pedevším opravdu poesie, nebo
špatná poesie nejlepší tendencí pece nebude nikdy ten-

denní poesií. Že však jest smýšlení jakési, smr,

zkrátka smysl v poesii nco jiného než tendence,

rozumí- se samo sebou'. Pro tendenci, tendenci prý

vznešenou, vn pravdivou Havlíek adil Vocelv

,Labyrint slávy' mezi nejznamenitjší plody naší lite-

ratury.

Se snahami Mladého Nmecka, zejména s poža-

davkem, aby se poesie sblížila s životem, život aby byl

skuteným základem umní, souvisí u Havlíka známý

jeho výrok, že poesie musí býti pravda. Poža-
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dávek tento Havlíek vyslovil velmi drazn v posudku

Sig. Kapperových ,eských List'. Havlíek táže se tam,

pro poesie za jeho dní v cen tolik klesla. Na tuto

otázku pak odpovídá: ,Slova jsou jen dým a nabývají

ceny pouze inem, jimi jaksi slíbeným. Za našich as
zkazila si již tendenní poesie kredit: žádáme od ten-

denního básníka za našich as, aby to, co tak krásn

umí ve verších mluvit, také sám ve prose opravdu

dlal'. Tomu ideálu Havlíkovu odpovídali zejména

básníci nmetí, hlavn politití, kteí se pro své libe-

rální názory politické vzdávali radji míst svých profes-

sorských, vládních podpor, opouštli vlast nebo se dá-

vali zavírati, nežli by se smíili se zpátenickými vlá-

dami domácími.

Jako Havlíek chtl míti v poesii projevenu životní

pravdu, tak žádá od básníka skuteného, aby v básních

podával jen to, co naped upímn a hluboce procítil,

pak prý ,pináší myšlenky obyejn nové a vždycky

veliké a dležité'. ,Zkrátka z duše mluví se do duše,

ze srdce do srdce'. Je to tedy požadavek poesie indivi-

dualistické, jakou hlásalo velmi rázn a také provádlo

Mladé Nmecko. Tuto poesii Havlíek nazývá citlivou

ili opravdovou. Znakem jejím prý bývá skoro vždy

jednoduchost.
Proti poesii opravdové, citlivé Havlíek staví poesii

kiklavou, ta prý je jen surrogátem pravé poesie,

chápe se neobyejných prostedk vnjších místo my-

šlenek. ,Takového básníka vidíme s roztaženýma rukama

a nohama drápati se na veliké tropy a metafory, on

obuje citm svým kurirské boty a šlape jimi pak do

všelijakých strastí a slastí života, až z nich veliké meta-

fory: slze, stesky, krev a — kroupy stíkají... Zkrátka,

47*
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pravý básník opravdu nco cítí, ale kiklavé básnictví

zahaluje svj nedostatek pravého citu rozlinými hleda-

nými obrazy a deklamací'.

Idejím Mladého Nmecka Havlíek blížil se i tím,

že kladl takový draz na národní svéráznost v poesii.

Tento názor pijímal již od Celakovského, v nm se

utvrzoval u Slavjanoíil moskevských, pro tuto vlast-

nost cenil si zejména Gogola (Korr. 110). U píslušník

Mladého Némecka postehoval rozvitý nacionalismus

— proti nacionalistické nevraživosti Wolfganga Menzla

na Slovany sám oste polemisoval v uvedeném již lá-

neku jŠtulcovy ,Pomnnky' a Wolfgang Menzel'.

Požadavku umlecké pravdy u Havlíka odpovídá

i ta okolnost, že dává pednost výrazu charakteristickému,

pravdivému, ped výrazem umlecky a aestheticky vy-

broušeným, ale za to vybledlým. I to pozorujeme u doby

tehdejší, zejména u Heine a Mladého Nmecka.

Takto u Havlíka vystupuje docela dsledn poe-

tický realismus, jenž bojuje proti romantice, proti afek-

tovanosti.

Tyto názory vysvtlují nám, že se Havlíek po celý

život držel poesie lidové jako nejvyššího

vzoru. K poesii lidové byl veden celým základem své

duše, svou erudicí básnickou i svými názory o bás-

nictví. Celakovským byl uveden do lidové poesie eské

i slovanské, poesii lidovou studoval systematicky, vlivem

Slavjanofil moskevských byl utvrzen v názoru, že se

jediné v poesii lidové projevuje rázovitost národní a tím

i pravá duše národa, v poesii lidové vidl uskutenn
upímný cit i pravdu životní, poesie lidová odpovídala

jeho ideálu jednoduchosti umlecké, poesie lidová po-

dávala i doklad charakteristického výrazu. Proto vtšina
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jeho básní je složena v duchu prostonárodních písní,

k emuž Havlíek konal usilovné studie/ proto vážil

si též všech prací v oboru lidového básnictví podni-

kaných.

Tendenci vlasteneckou Havlíek pokládal

za nejvyšší ideál. Literatura eská se až do doby

Havlíkovy vyznaovala velmi výrazn jednou tendencí:

tendencí vlasteneckou. A pece proti dosavadnímu vla-

stenení v eské literatue vystoupil se vším ohnm re-

formním a v naší domácnosti eské revoluním. Poznal,

že se ušlechtilá idea, vlastenectví, zvrhla na pouhou spe-

kulaci, že se vlastenením ubíjí vlastní základ literatury,

skutené umní. ,Vlastenectví a láska k vlasti', povdl
Havlíek v jednom svém aforismu (v lánku ,Takto

praví jistý neznamenitý mudrc', C. V. 1846, 188) ,jest

ohe: jenom nkteí jsou hlavnmi, uhlím, dívím, které

hoí, druzí však a ostatní bu se jen pi tom ohni zhí-

vají, aneb si jím svítí, aneb si pi nm kaši vaí, aneb

i dýmky a cigáry si zapalují'. Z tohoto poznání pak

u Havlíka vyplýval boj proti smru nezdravému.

Kritika pecitlivlého neplodného vlastenení es-

kého se u Havlíka probudila již na Rusi. "^ Zejména

"^ Doklady toho máme v jeho pozstalosti. Srovn. L. Quis,

K. Havlíka studie o form eské lidové písn, eský Lid 1898,

str. 214 n. ; 1900, str. 153 n.

8 Již v list z 24. íjna 1843 (Korr. 111) Havlíek stžuje si

na nevlastenectví ruských vzdlanc a zárove vykládá, co roz-

umí láskou k vlasti : ,Myslím totiž, podle svého sprostého roz-

umu, že milovati vlast jest dávati za ni peníze, práci, štstí, est
atd., ne pak žvatlat poád a vytrubovat, že je doma všecko lépe než

jinde, že jsou všichni jiní národové jenom nic proti svaté Rusi'..

.

Podobn naše eské vlastenectví charakterisuje v list z 22. kvtn
1844 témuž K. Zapovi (Korr. 140 n.). Až se vrátí dom, zajde
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ml Havlíek namíeno na vlastenení literární.

Malichernému vypínavému píležitému veršovnictví e-
skému, kterým tehdy bývaly poád ješt zaplavovány

eské asopisy, malichernému novotaení v ei a v pravo-

pise eském, malicherným eským pomrm spoleen-

ským se Havlíek vysmíval v satie ,Tys bratr náŠ'

(1843). Ideál vlastence, jak jej Celakovský vylíil ve

^Spolené písni' (1835), bystrému duchu Havlíkovu se

za necelých deset let objevuje jako pežilý a neplodný

a proto píse elakovského paroduje. Na Rusi skládal

literární parodii ,Jehelníek Ludmily ešky' a nkteré

ostré epigramy na pomry literární. Bylo o nich pro-

mluveno v pedešlém odstavci.

K vtšin nejnovjších eských plod literárních

Havlíek již na Rusi zaujal stanovisko písn kritické,

jsa nad -n literárn mnohem vysplejší: ,Kýž dá to

Bh', píše K. Zapovi 22. kvtna 1844 (Korr. 145), ,aby

Me a lyru v(ele)sl(avn)ou! barona Villaniho rez a myši

sežraly! Hnvkovského ,Fausta' aby, bože mn híchy

odpus! ert vzal; mladictví Žižkovo od Sabiny aby co

kacískou knihu spálili a Malého pohanská historie aby

se aspo brzy dala na kesanskou víru!'

Veejn k dosavadnímu vlasteneckému smru lite-

rárnímu Havlíek zaujal postavení ve své proslulé kri-

tice na Tylovu novellu ,P o s 1 e d n í Cech', vyšlou roku

1844.^ Tyl jevil se Havlíkovi jaksi typem onoho ne-

prý asi 3—4 dni do Prahy;
,
petu si tam zatím nové knihy a

žurnály a vyslyším nové vlastenecké klepy, kolik se zas nauilo

holek eský pravopis, kolik student poíná dlat verše atd. atd.

totiž zkrátka, jak se rojí vlastenci'.

* Genetický vývoj této kritiky byl podán v kapitole pe-

dešlé (str. 579 n.).
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plodného a nereálního vlastenení, vlastenení pouhým
nabubelým nebo zase sentimentálním výrazem; smr
tento zdál se mu tím nebezpenjším, že Tylova popu-

larita velmi vzrstala.

Co se týe základní tendence Tylovy novelly (Po-

sledního echa), tendence vlastenecké, Havlíek vyslo-

vuje významný úsudek o dosavadním vlastenení eském
tímto zpsobem: ,Ale i nám, ,sprostým lidem', zaíná

již být na nic z tch neustálých eí o vlastenectví,

o vlastencích a vlastenkách, kterými nás veršem i prosou

naši spisovatelé a nejvíce T(yl) již drahn let nemilo-

srdn pronásledují. Byl by již as, aby nám to naše

vlastenení ráilo konen z úst vjeti do rukou a do

tla, abychom totiž více z lásky pro svj národ jednali,

než o této lásce mluvili, nebo pro samé povzbuzování

k vlastenectví zapomínáme na vzdlání národu. Kdy-

bychom as a práci, kterou nakládáme na pemlouvání

lidu našeho, aby místo lepších cizích spis ítal z vla-

stenectví naše špatnjší, kdychom pravím ten as a tu

práci vynaložili radji na to, aby byly naše spisy lepší

než cizí, moudeji a prospšnji bychom jednali. Já

pak, co se mého osobního mínní týe, jsem pesvden,
že jest snadnji a veseleji za vlast umíti, než to množ-

ství jednotvárných spis o vlastenectví peísti'.

V témže smyslu Havlíek proti pežilému neúin-

nému vlastenení eskému, které se stávalo jaksi ná-

rodním úadem, národní byrokracií a policií, jak je

správn charakterisoval prof. Masaryk, Havlíek bojuje

zásadn a konsekventn. Své pojímání vlastenectví

Havlíek opt a opt odvodoval; hlavn tak uinil

ješt v lánku ,Jelikož jsme modisté', v .Kapitole o kri-

tice', ,Takto praví jistý neznamenitý mudrc'. Vytýká
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zejména, kterak slovo vlastenec u nás se stalo pouhým
posvátným heslem, za nž se skrývá neinnost, jímž se

kryjí rádi zejména spisovatelé, aby za své nicotné prázdné

knihy byli chránni ped kritikou. Jak hluboké pojímání

reformátorské jeví se na p. v této zásad: ,Naped bud
každý našinec sám piinlivý, pracovitý, estný, vzd-
laný lovk, a pak teprv vlastenec. lovk, který páchaje

špatné kousky, nade svou vlastní ctí se zapomíná, kterak

mže vyhledávati est národa.?'

Tyto revoluní názory o našem vlastenectví, které

Havlíek tak smle pronášel, u nás nepadly na pdu
nepipravenou. Vidíme to aspo z výsledku boje Hav-

líkova, který u nás zpsobil takový rozruch. Havlíek
sám o tom podává zprávu, kterak prý ,všichni ostatní

(krom Tyla a dr. ejky) pistoupili již k mému mí-

nní o Tylovi' (Korr. 312). Mezi pívržence Havlíkovy
patili mužové tak významní, jako byl Šafaík a Palacký.

Svj ideál vlastence Havlíek provádl také zejména

svou plodnou inností žurnalistickou.

Tento názor Havlíek rozšíil též na ideu slovan-

skou, ve které zaujal podobné reální stanovisko. Jest

charakterisováno známým výrokem Havlíkovým; S hr-

dostí národní eknu: ,Já jsem Cech', ale nikdy
,
Já jsem

Slovan'. Od r. 1848 Havlíek blíží se zase k staršímu

ideálu slovanskému ve smyslu Kollárov.

IV.

Havlíkovy práce veršované v letech 1846— 1848.

Politické parodie.

Studiem o umní a inností kritickou Havlíek byl

úpln pipraven pro úkol belletristy. Ale záhy innost
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jeho odvedena byla jiným smrem. Po návrhu hlavn

Fr. Palackého byla mu od poátku r. J846 svena red-

akce
,
Pražských Novin' a jejich belletristické pí-

lohy ,eské Vely'. Takto se Havlíek octl na dráze^

kde bylo psobení jeho nejvýznamnjší. Publicistika a

politika stala se potom hlavním oborem jeho innosti.

innost básnická za této usilovné práce politické

a žurnalistické u Havlíka pirozen ustupuje do po-

zadí. Zídka kdy Havh'ek skládal básn, hlavn pak

básn, které by nevyplynuly z politické nálady tehdej-

ších boulivých dní. K takovým ídkým skladbám patí

zejména báse ,Má hvzda', jejíž vznik Havlíek ozna-

il letopotem 1846— 1849, patrn podle dvou oddíl.

S nedostižnou prostotou výrazu básník vzpomíná tu

svého šastného dtského názoru na svt, své dtské

víry; naproti tomu staví neradostnou pustotu svého

srdce, když se vzdláním, zkušenostmi a samostatným

myšlením zbavil víry a všech dojm ze svého dtství.

Druhá ást této básn, poslední dv slohy, jsou projevem

mužné erotiky Havlíkovy. Platí manželce Havlíkov,

pi níž se mu živ objevuje zase milý obraz jeho dt-

ství, hvzdika její, která ovšem jeho zhaslou hvzdiku
nedovede již zanítiti.

Žertovn, vtipn, místy i s úinnou satirou Hav-

líek líí ve veršované skladb ,První generální

schzku eského Národního Museum 1. p.

1847'. Nejcennjší v této skladb je bystrost pozoro-

vání, ízná, pronikavá charakteristika vynikajících osob-

ností tehdejšího života veejného.

Havlíek ani v tchto letech nezapomínal na satiru

literární. Jako díve parodoval rozvleklé sentimentální

líení lásky v novellách, tak se nyní populární ,Citli-
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vou veerní písní' posmívá sentimentální erotice,

jejímžto zástupcem byl hlavn Václav Jaromír Pícek. Tato

píse dostala se i do lidu

Jinak Havlíek za neúmorné politické a žurnali-

stické innosti asem doprovázel volným eským veršem

své myšlenky a nálady politické. Verš stává se mu
úspšným agitaním prostedkem. Úelu agitanímu

jest také obtována poesie. Aby byl pístupný nej-

prostšímu lovku, Havlíek volí formu a melodii zná-

mých písní lidových a do tch vkládá obsah politický.

Jako zpívající agitátor zjednává si pak pístup do nej-

širších vrstev. Stejný postup volil poátkem let tyi-

cátých nmecký básník Hoíifmann von Fallersleben,

který se vzdal professury ve Vratislavi, aby svými ,Un-

politische Lieder' (1840) do lidu vnášel ducha opposice

proti nenávidné zpátenické vlád pruské. Havlíkovi

bylo tu na prospch, že byl ve svém jádru veskrze li-

dový, že si osvojil plnou mrou formu lidové písn a

že odprce velmi úinn dovedl potírati palivým vti-

pem a satirou.

Palacký Havlíka r. 1848 pesvdil, že by pro

Cechy bylo nebezpené, aby obsílali frankfurtský snm;
Havlíek jako stedovký spielmann chápe se verše,

aby pro toto mínní, naplnné eským smýšlením na-

cionálním, získal nejširší vrstvy eského lidu a skládá

na lidovou melodii známou parodii ,Suselka nám
píše'. Skladb nechybla ani vnjší forma: nehledaný

výraz; byla vydána v podob písní jarmareních, šva-

bachem, pipojen k ní nápv: a tak dostala se do lidu,

kde se až posud zpívá. Takto Havlíek uml dlati ve-

ejné mínní. V lidu eském získána úpln nálada proti

obeslání frankfurtského snmu.
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Politických parodií Havlíek chápal se astji. V sa-

tirické píloze k ,Národním Novinám', ,Sotku', poátkem
r. 1849 Havlíek uveejnil jich nkolik. Jeví ducha a

ráz satirických parodií Havlíkových, i když nenesou

jeho jména. Nkdy Havlíek nemohl potlaiti svých od-

borných zkušeností politických a vpravil i ty ve své

parodie. Tak ,Sedmero vzdechnutí k minister-
stvu', kde pedvádí sedm karikovaných ministr,

zajímalo a vnitn uspokojovalo jen lidi, znalé dopo-

drobna politických bh souasných. Cím více však re-

akce politická roztahovala po své íši svá erná kídla,

tím tesknji vyznívají tyto politické popvky Havlíkovy.

Nkdy zableskne v nich na konec obrat v nadji, že

pece národové pipravované jho setesou se šíjí svých,

že práva národ zvítzí nad libovlí vládní (na p. v pa-

rodii ,Ach není tu, není' nebo,My pole oeme').
Ale v písních politických, skládaných již za reakce, mizí

i tato nadje zkušeného politika. Pi popvcích poli-

tických ,Fiala' a ,Mn se všecko zdá' místo dí-

vjší satiry u Havlíka dostavuje se již jen bolestný

povzdech nad minulým kratikým jitrem politického

života u nás, nad konstitucí, znienou od vlády Svar-

cenberkovy.

Jiné parodie politického rázu Havlíek obracel proti

uritým osobám domácím, u nichž tžce nesl pružné

pizpsobování novým pomrm politickým (na p. ,Ky-

tice', ,Píse pro T . . . ovu ženu naschvál komponíro-

vaná').

Básnicky tyto parodie Havlíkovy neznamenají

mnoho; již proto ne, že formáln nejsou samostatné,

že opakují s úmyslem nkterý tvar ustálené písn li-

dové co nejvíce doslovn; text písn bývá prokládán
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jen jinými pedstavami. Ovšem tyto popvky mají svou

dležitost pro politické smýšlení Havlíkovo; znaif

u Havlíka úplné ovládnutí pedmtu rozumem a zku-

šenostmi.

V.

Kest SV. Vladimíra.

Základní myšlenku k nejobsáhlejší své veršované

skladb, Ktu sv. Vladimíra, Havlíek podle své

vlastní výpovdi pojal již na Rusi.^ Pozdji prý Hav-

líek, vykládá nám týž životopisec, v této skladb po-

kraoval zejména v ervenci r. 1848, když byl vznn
na Hradanech, a za svého pobytu v Kutné Hoe.

-

V Brixenu (od jara r. 1854) Havlíek báse ješt pe-

dlával a doploval.

Titul básn tenái dává tušiti básnické zpracování

historické události — obrácení knížete Vladimíra na víru

kesanskou r. 988. Ale krom titulu po této historické

události není ani stopy. Havlíkovi jde o dobu pí-

tomnou. Základní idea ,Ktu sv. Vladimíra' jest filoso-

fický názor náboženský, o kterém pracovalo racionali-

stické stol. XVIII., dále hellenismus básnický i filosofický;

za vku Havlíkova dovršovali jej pak filosofové jako

1 Srovn. K. Tma, K. Havlíek Borovský, 589 n. Dochované

listy Havlíkovy z Rusi neobsahují pímých narážek na tuto báse.
Z nkterých mist jeho list (Korr. 117, 123 a j.) a v ,Obrazích

z Rus' vyznívá ovšem Havlíkovo smýšleni o Rusi docela podobné,

jako je v této skladb. (Srovn. Tobolkovo vydáni ,Obraz z Rus'

ve ,Svtové knihovn', str. 38, 41 a j.)

- P. Mil. Veselský, který se s Havlikem stýkával v Kutné

Hoe, pipomíná ve spisku ,K. Havlíka pobyt v Kutné Hoe"
(str. 38), že prý Havlíek pednášel úryvky ze ,Ktu sv. Vladi-

míra' již ke konci masopustu r. 1851. (Srovn. i str. 660.).
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Feuerbach a David Strausz. Tento názor nepojímá ná-

boženství jako zjevené, jako pramen v duši lidské, vnuk-

nutý mocí nadpirozenou, božstvem, nýbrž náboženství

se mu jeví jako výtvor ducha lidského, mnící se podle

pokroku a vzdlanosti. Vedle svtových ád, vedle

nezmnitelného postupu v pírod a v celkovém vývoji

lidském Havlíkovi jako oné filosofii souasné jsou roz-

liná náboženství ádu podružného a nepevného. Hav-

líek tento všeobecný názor líí svým humoristickým

zpsobem ve zpvu pátém:

Ale svét je poád stejný

lidé ho nezmní:

plivni si stokrát do moe,
ono se nezpní.

Tak i v Rusku bez Peruna

ve starém poádku
bžela svtská mašina

jak na kolovrátku.

Proti dob osvícenské a proti íilosofm souasným
Havlíek ukazuje mnohem více pochopení pro politickou

stránku ve vývoji náboženském. V tom na nho p-
sobil další vývoj ideový. U tehdejších básník politi-

ckých s bojem za svobodu politickou jde ruku v ruce

boj proti klerikalismu, zejména proti církvi katolické,

proti ádu jesuitskému, ve kterých pokrokoví básníci

vidli spojence zpátenictví a vší nesvobody. U Nmc
na p. Lenau, Freiligrath, Herwegh, Gottfr. Keller, celé

Mladé Nmecko, Anastasius Griin a mnoho jiných po-

zdvihují zbra svého ohnivého slova proti mocným zá-

stupcm církevním. Známy jsou povrchní útoky na

náboženství kesanské od osvícence K. Jul. Webera,

skladatele oblíbeného ,Demokrita', jehož spisy Havlíek
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také ítával. Prudeji a s hlubším proniknutím proti

náboženství kesanskému vystupoval zejména len Mla-

dého Nmecka, K. Gutzkow, v románu ,Wally'.

Ve jKtu SV. Vladimíra' hlásí se oblíbená myšlenka

Havlíkova z posledních let jeho psobení: politická

stránka v náboženství, náboženství jako nejmocnjší

prostedek politické moci, jímž lze lid nejlépe ovládati.

Mocní tohoto svta jsou vlastn mocnjší nežli

bohové. Tuto myšlenku Havlíek ukazuje na osudu

Perunov, kterého cár Vladimír dá smýkati kalužinami

v mst a pak utopiti; klade ji Perunovi do úst ped
jeho utopením:

Všecko jest na svt marné,

i království boží —
všecko hyne a pomine

jako špatné zboží.

Jenom cai, samovláda

a takové sloty

potrvají vn vkv
jak juchtové boty.

Havlíek tu dovozuje, kterak nejvyšší strážci zájm
náboženských nemají hlubšího základu víry. Jeho stát-

níci ve jKtu sv. Vladimíra', kteí tak písn trestají

jakékoli porušení náboženské úcty, jsou v jádru svém

nevrci: jako knží mají v náboženství jen prostedek,

jímž se pohodln živí a ovládají lid. Tento názor doby

osvícenské zastupují knží Perunovi, lííce carovi veliké

nebezpeenství pro nho samého, když lid bude bez

boha: pánbh je prý jim jako pánbh; jím chtjí jen

udržeti v respektu sedláky. Svtské zájmy církve kato-

lické Havlíek vylíil sarkasticky zejména ve zpvu de-

vátém, v ,Jezovitském marši'. Ale podobné zájmy vidí
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u každé jiné církve; každá se vynáší za ,nejcírkvova-

tjší', aby dobyla nové posice.

K satirické úinnosti si Havlíek pomáhá hlavné

tím, že nejaktuálnjší pomry souasné, v básni velmi

zetelné, zdánliv promítá do dávné doby a na cizí pdu.
Na pdu ruskou je penáší patrn proto, aby se zárove
posmíval Hankovskému našemu cárofilství. Proti kultu

povýšených osob bojuje tím, že je pedstavuje úmy-

sln v úkonech nejvšednjších, bez etiketního roucha,^

se slabostmi proti obyejným lidem ješt stupovanými,

s hrubou eí a neuhlazenými zpsoby. Tak život boha

Peruna vykreslil naturalisticky jako život obyejného

služebníka, který si na pekýlku zašívá kat, propálené

pi poslední bouce, který hubuje na mnoho práce, ale

málo platu u cárá, tak že si sotva kdy mže piuch-
nout k pálence, šupe ,haliský', jeho žena pak ,zapírá

Peruátku nco na košilce'. A v téže podob u nha
se objevují cár, ministi, kardinálové a j. Vojenský soud,

se kterým Havlíek sám astji picházel do nevítaných

styk, ministi, svými úady ustrnulí v typické figury,

dvorský život, v nmž nejvyšší absolutistická hlava velmi

oste vystupuje proti svému lidu, ale co do vle jest

úpln ovládána ženskou kamarillou, co do rozumu sta-

rým sluhou Matesem, který vlastn vládne i nad mi-

nistry, vrývají se v naŠi mysl neshladiteln a strhují

i neznalci tohoto života všechnu nádheru a posvát-

nost jeho. A to byla tendence básn, totiž boj proti

absolutismu, jehož úspchy Havlíka v posledních le-

tech života tolik tížily.

,Kest sv. Vladimíra' je v základní ideji doplnk

k ,Epištolám Kutnohorským'. V nich chtl Havlíek

dosáhnouti cíle vážným rozborem, kritikou, návrhy re-
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formními; ve ,Ktu sv. Vladimíra' zamuje k témuž cíli

bitkou satirou a výsmchem. ,Kest sv. Vladimíra' jest

tedy proniknut vnitní pravdou vlastního pesvdení,
které Havlíek žádal jako nejpevnjší základ od kaž-

dého díla umleckého.

VI.

Havlíkovy zámry literární po zastavení ,Slovana'.

Básnické práce v Brixenu : ,Tyrolské elegie', ,Král

Lávra', zlomky z cyklu ,0 posledních vcech lovka',

veršované peklady.

Když byla Havlíkova innost publicistická násiln

perušena reakní vládou, Havlíek vracel se zase ke

svým dívjším plánm literárním. V dob reakce vidl,

že mže prospti více jinou inností literární nežli žur-

nalistickou, jak psal Palackému (Korr. 635). O významu

svého literárního psobení ml také plné sebevdomí
(Korr. 451). V Brixenu, kde Havlíek meškal skoro

pltvrta roku, zbývalo mu dosti prázdn ku pracím li-

terárním. Palacký uznávaje neobyejné nadání Havlí-

kovo, chtl ho pohnouti, aby tam provedl zamýšlené

veliké dílo belletristické, ve kterémž by se zrcadlil život

národa našeho. ,Víte, že chceme-li býti národem', psal

mu Palacký v list z 28. ledna 1852 (Korr. 648) dále,

,potebujeme k tomu nejen djin národních, ale také

repraesentace své v literárním svt. Jediný Walter Scott

více by nám nyní prospl nežli pt Zižkv, jelikož by

tito ani co initi nemli, ana mysl národu v kalu všed-

nosti se brodí. A mním, že nikdo z našincv není tak

zpsoben jako Vy uhodnouti do pravé žíly národnosti

íiaší tak, aby jevila se v Evrop vlastním a osobícím
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r.ízem svým'. Na toto lichotivé vyzvání Havlíek odpo-

vídá velmi charakteristicky po delších svých zkušeno-

stech v list z 25. srpna 1852 (Korr. 650). Strádá prý

ve vyhnanství nejvíce tím, že jest odezán ode všeho

vyššího života; proto míní, že bude také nemožno vy-

vésti njaký vtší belletristický spis. Nco prý ,tak halla

balla jako Tyl, Chocholoušek a novjší naši belletristé

v Lumíru' stydl by se pivésti na svt. ,Ale cokoli mi

napadne, kdežto bych se mohl domnívati, že by síly

mé byly ponkud pimeny a spolu také pedmt
dobrý a nadjný: všudy se mi moje okolnosti nynjší

staví neustupiteln do cesty. Dílem nedstatek knih na

všech stranách, kamkoli bych obrátiti chtl svou in-

nost^ dílem vzdálenost od Cech a tudy jakési odlouení

od našeho domácího živlu, které by se nejlépe pozna-

menati dalo píslovím ,kapr na blát', dílem ale hlavn

nepokoj mysli, iní mi vyvedení všeliké vtší a dklad-

njší belletristické práce až posud skoro nemožným.

Odjakživa jsem ml nechu k plodm roze-

rvanosti, a pevn vím, žekaždý dobrý belle-

tristický plod vychází hlavn z klidné a po-

kojné mysli. Té se mi však v Brixenu nedostává'.

Vyznání toto jest pro Havlíka, zejména pro jeho e-
skost, velmi význané. V té dob v Brixenu meškala již

jeho cho Julie s dcerkou Zdenkou (od 21. kvtna 1852

do konce záí 1854), ale Havlíek pece se cítí pro

neklidnou mysl, plynoucí z odlouenosti od eského
života, úpln neschopen vtší práce literární. Nebyla to

však nostalgie Ovidiovská, nýbrž práv touha po spo-

leném vyšším život duševním v otin.

Vedle jiných prací, o nichž bylo promluveno již

v pedešlé kapitole, Havlíek se v Brixenu astji utíkal

Literatura eská devatenáctého století. III/i. ao
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zase k verši. Vedle ,Ktu sv. Vladimíra', který tam

Havlíek dokonil, vznikly nkteré obsáhlejší, velmi

významné skladby.

asov Havlíek nejdíve skládal ,Tyrolské e le-

gie'. Cestou zrodila se mu asi myšlenka, že svou de-

portaci vylíí veršem. Již druhý den po svém píchodu

do Brixenu (23./12. 1851) oznamoval Palackému, že své

zatení a svou cestu hodlá ,asem svým humoristicky

popsati'. Zámr svj provedl asi po pl roce.

Poetické zpracování této látky podávalo se sama
sebou jednak silným iteressem politickým, jednak tra-

dicí literární. Žalání poesie politická stala se velmi

oblíbenou a úinnou zbraní proti útiskm vládním. Ve-

likému rozšíení a sláv tšila se zejména italského

básníka a publicisty Silvia Pellico (1788—1852) pro-

slulá kniha ,Le mie prigioni'. Silvio Pellico byl od roku

1820— 1830 vznn na povstném Spilberku u Brna

pro podezení, že je spolupvodcem piemontské revo-

luce. Rakouská justice, zejména kruté žalánictví, vylí-

eny v uvedené skladb dojemn, ovšem místy i sen-

timentáln.

Píbh ,Tyrolských elegií' Havlíek vypsal

celkem vrn podle skutenosti. Reálnost sujetu mluví

ovšem zejm z básn samé; krom toho mžeme ji

doložiti ješt z list Havlíkových (Korr. 640, 471).

Skutenost podala látku opravdu vdnou, rozmanitou

a dojemnou: pepadení klidného obana, který veliký

svj život vnoval práci a snaze, aby povznesl svj

národ a tím i spolený stát, pepadení jeho ozbroje-

nými zízenci tohoto státu o druhé hodin po plnoci,

násilné odlouení jeho od žalostící rodiny, matky, ženy,

malé dcerky i sestry, a tajemné odvážení jeho pes hra-
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nice nkolika zemí bez udání kam. Pak píšerná, ale

zárove rozmarná píhoda v Alpách, když ped mste-
kem Waidringem splašili se jim na srázné silnici kon,
ozbrojení prvodí Havlíkovi i s koím seskákali

s vozu, opuštný zajatec s namáháním zmocnil se opratí

ko a zastavil vz. Cestou s Havlíkem nakládáno se

vší šetrností. Když dorazili do vtšího místa, všude pra-

coval telegram a oznamoval do Vídn, že se deportace

dje ve všem poádku. To jest jádro skuteného pí-

bhu a zárove osnova ,Tyrolských elegií'. V píbhu
jest mnoho dojemné poesie, která by snad každého

jiného básníka byla svedla ke zpracování roztklivlému

nebo k výbuchm hnvu. Havlíek však všude ovládá

cit svj. V nejdojemnjší scén, pi louení svém s pla-

ící rodinou, Havlíek líí, jak si podbradku vtiskl

s-iln do ela, ,aby se tm policajtm slza nezablyštla'.

A tak zatajuje vlastní cit Havlíek též tenái. Všude

se nám jeví jen jeho mužnost, místy až trochu tvrdá,

jak byla již spojena s jeho bytostí. S takovou mnoho
zkušenou mužností Havlíek pekonává též svá utrpení

a bezpráví, zpsobená mu reakní vládou. Humorem,

rozmarem, vtipem, satirou ovládá nejtrpejší své kivdy.

U Lud. Bórne, kterého Havlíek tehdy práv, když

skládal ,Tyrolské elegie', i pozdji v Brixenu horliv

ítal, našel píklad jemného ironisování, kterým Bórne

tepal úzkostlivá opatení žalání po svém noním zatení

a zajetí ve Frankfurt r. 1820 Ironie mnohem zžíra-

vjší užívá Havlíek na p. v III. a IV. odstavci ,Tyrol-

ských elegií', když líí zatykai rozkaz: Bach prý mu
píše jako doktor, že básníkovi v Cechách nesvdí, že

potebuje pro zdraví zmnu povtí; Bach že schváln pro

nho poslal koár, aby se hned na státní útraty vydal

48*
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na cestu; Bach žandarmm že naídil, a ho hodn nutí,

kdyby ze skromnosti nechtl pijmout jeho nabídnutí atd.

Politika zstává hlavním zájmem i v ,Tyrolských

elegiích'. Politický základ má tato báse, která líí své-

voli absolutistické vlády, moc a úzkostlivost policie

v našem státu. Ale i z každé podrobnosti mluví k nám
zkušený publicista, pro njž byl život politický hlavním

pedmtem myšlení. Politické pomry mu nejdíve pi-

padají i pi srovnáních. V Alpách na p. líí ,hory,

skály ohromnjší ješt, než je hloupost mezi národy,

vedle cesty propast bezdná jak držka armády'. Poli-

tickou nesvobodu v Rakousku na p. mrská tímto obra-

tem: ,Sviti svj život také jednou kom splašeným

se mám já bát? oban rakouský.^ což se mi mže hor-

šího již stát?'

Avšak zájem politický v ,Tyrolských elegiích' ne-

utopil poesii. Poetinost hlavn tu poskytuje píbh
sám a muednická osobnost Havlíkova, ale vedle toho

Havlíek poetickou úinnost zvyšuje prostedky opravdu

básnickými. Co poesie dovedl na p. Havlíek vytžit

ze vnjšího podntu, když jedou do vyhnanství rodi-

štm jeho! Básník se tu dává osloviti kostelíkem bo-

rovským, který líí tak dojemn jeho vývoj a psob-
nost. Nebo jak úinn užil motivu ruských písní lido-

vých, v nichž zajatý hrdina rozmlouvá s msíkem!
Vliv eských písní lidových jeví se v této básni

zejmji a také samostatnji nežli v dosavadních sklad-

bách Havlíkových. Havlíek tu zachovává veskrze ze-

jména tyádkové slohy, které vystudoval jako nej-

charakteristitjší útvar strofový eských písní a kterou

tak rozmanit a v takovém tsném pilnutí k obsahu

stídá v jednotlivých odstavcích ,Tyrolských elegií'.
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Charakteristické vlastnosti písní lidových objevují se

tu jaksi zhuštny a soustedny. V ,Tyrolských ele-

giích' proniká místy i psobení maloruských písní

prostonárodních. ^

V lét r. 1854 Havlíek skládal svou rozmarnou

báse ,Král Lávra', kterou nazývá ,veselou balladou'

(Korr. 790). Sujet k ní naŠel v ,irské povídce', kterou

podal v lánku ,Briefe aus Irlan r. 1851 v asopise

,Deutsches Museum' Moritz Hartmann (1821 - 1872), p-
vodem žid z Dušník u Prahy, nmecký spisovatel a po-

litický básník, Havlíkv osobní známý. Ona ,irská po-

vídka' Hartmannova Havlíka zaujala svou základní ideou.

Je to látka Midašská — král s dlouhýma ušima. Hav-

líek píbh ,pohádky' pejal dosti vrn. Pizpso-
boval látku jen více eskému pojímání a eskému duchu.

Vypustil elfa, který ve staré vrb slyšel osudné tajem-

ství holiovo; vypustil i 50.000 host, kteí byli pi

hostin slyšeli tajemství o oslích uších králových a které

rozhnvaný král chtl proto dáti popraviti. Vypustil

zpváka králova, který si rozbil harfu a zlatým nožem

si uízl kmínek z vrby, aby si ji spravil. Havlíek takto

humor v ,irské pohádce' opravdu zmnožil, jak zamýšlel

(Korr. 790). Dosáhl toho vtší realistiností, mnoho roz-

marného humoru vložil v charakteristiku osob, zejména

v mkkého dobrého krále, ve starou ženu z lidu, která

svým energickým vystoupením zachrauje syna a králi

napravuje hlavu, v mladíka Kukulína, který nedovede

snášeti tajemství, pro holie ovšem nejtžší píkaz, dále

v eské muzikanty, táhnoucí svtem a picházející na

dvorní bál s kolíkem v base, který byl uíznut na erstvé

1 Zelený, Ze života K. Havlíka, Osvta 1873, 22.
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vrb. Všude tu vyniká lidové pojímání básníkovo: spo-

kojenost lidu s disposicemi a naízeními královými,

naivní domáckost v život králov jako v našich po-

hádkách; na konci parodované oblíbené pouení v epi-

ckých písních lidových, jaké napodobil na p. též Erben

v ,Svatebních košilích'. Jen pi místech, kam Havlíek
mohl vložiti své smýšlení politické, neubránil se mu ani

v této ,veselé ballad'. Když na p. líí na nevinných

holiích ukrutnost královu, pipomíná s jemnou ironií:

,však co král chce, zdrávo pro poddané'. Nebo když

se rozhlásilo tajemství o Lávrových dlouhých uších

v lidu, lid prý tomu zvykal; ba ,zdálo se jim, že ty

dlouhé uši práv ke korun sluší, všecko zmže zvyk'.

S velikým úsilím, které vyznauje všecky veršované

práce jeho, Havlíek pracoval o ,Králi Lávrovi'. Naped
si povídku Hartmannovu co možná doslovn peložil,

potom si vyznail plán základní, první zpracování veršem

neustále opravoval, až dosáhl verš co nejlehích a nej-

plynnjších; z tohoto zpracování pak Havlíek poídil

ješt dvojí opis, pi emž ješt na práci piloval. ^

,Král Lávra' jest psán slohou o sedmi nestejných

verších, kteroužto formu Havlíek odpozoroval eským
písním.

Ideje náboženské v poslední dob Havlíka pou-

taly též svým základem filosofickým. Havlíek chtl je

zpracovati básnicky. V list z Brixenu neznámému adres-

sátovi Havlíek vytkl úplnjší plán: ,Jiná práce jest zas

vtší cyklus dohromady patících kousk, v rozliných

metrách, jednající o posledních vcech lovka, kdežto

si práci dám, hlavn z chemického stanoviska podpo-

1 Srovn. V. Zeleného ,Úvod k Sebraným spism K. Hav-

líka', VIII.
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rovati svatou theologii v její theorii o nesmrtelnosti.

Zpsob toho poznáte lehce z dvou kouskfi, které Vám
tuto podávám na ukázku. Spekulace má jest pinutit

Jidi k smíchu nad tím, eho se jinak obyejn bojí neb

aspo neradi o tom myslejí' (Korr. 790 n.). V témž

listu Havlíek posílá dv básn, ,Ž i v o t v n ý' a ,H r o b',

které napsal 12. ervence 1854. A to jsou také jediné

dv básn, které se nám ze zamýšleného cyklu reflexiv-

ních básní ,0 posledních vcech lovka' zachovaly a

které snad vbec Havlíek z nho napsal.

V obou básních Havlíkv racionalismus nábo-

ženský pechází ve shod s ideami souasnými v jistý

materialistický pantheismus pírodní. Nejvíce se tu Hav-

líek shoduje s Feuerbachovými názory, vyslovenými

ve spise jGedanken uber den Tod und Unsterblichkei

(1830) a doprovozenými jeho ,Satiricko-theologickými

distichy' (1830). ,Život vný' se Havlíkovi jeví

v nesmrtelném pochodu celého lidstva. Smrt není mu
ješt koncem, je prý to jen znamením k novému aktu.

Jen herci se tu pestrojují, ,ale akt vný bh nikdy

neustojí'. Nesmrtelný duch sídlí mu v nesmrtelném tle.

A ješt zejmji mluví materialisticko-pantheistický

názor z druhé básn ,Hrob'. Tam Havlíek ukazuje na

vný pechod látek v pírod: radí tam synkovi, aby

se nedával pochovati na hbitov, tam prý jej spasou

faráovy krávy; má se dát pohrbit pod lípu: lípa

z nho vyssaje toku medového, toho nasbírají vely do

úle a takto lovkem budou hezké holky sladit kávu.

Tato báse, provedená s Heineovským cynismem, mohla

by se vykládati za satiru na onen materialistický názor,

ale první báse
,
Život vný' dosvduje, že to jen

humoristické podání vážného nazírání.
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V Brixenu se Havlíek pokoušel také o veršované

peklady. Zachovalo se nám asi dvacet epigram, pe-
ložených z epigramatik nmeckých. Hlavn pak si

Havlíek obíral ku pekladu Ad. Mickiewicze. Kdežto

však ped desíti lety poutaly jej skladby Mickiewiczovy,

v nichž Havlíek se dal unášeti zápalem vlasteneckého

nacionalismu, ohnivou bojovností, nyní pekládá jeho

vážná disticha hluboké moudrosti ,Zdania i uwagiV
dále satirickou balladu ,Paní Twardowskou' a ,bal-

ladu litevskou' — my bychom ji nazvali romancí —
,Ti Budrysovci'. Havlíek pekládal vrn, obraty

a výrazy lidov eskými, zídka kdy sahal k slovm
nov tvoeným nebo polským.

vn.

Význam poesie Havlíkovy. Celková charakteristika.

Zbývá nám odpovdti k hlavní otázce: jaký vý-

znam má Havlíek básník.!* Dívjší literární historie

Havlíka jako básníka zpravidla ani neuvádla; te zase

jsme naklonni Havlíkv význam pro eské básnictví

peceovati. Odkud tento rozpor.^

Co nás k Havlíkovi pitahuje, není mohutnost a

veliký fond jeho poesie; je to Havlíkova síla jaká

lovka.

To nám nade vše jasn dokazuje faktum, jak se

Havlíek snadno vzdává poesie, aby se chopil žurnali-

stiky. Kdyby byl v sob cítil pravé posvcení básnické,,

byl by jej sice proud doby mohl strhnouti k psob-
nosti jemu nevlastní, ale Havlíek byl by se záhy sám
našel a byl by se svému národu stal pvcem. Než zá-

kladní vlohy jeho ducha, jeho vnitní hlas pikazovaly
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mu, aby svému lidu zstal uitelem. A podobn za po-

hnutých chvil v Brixenu nenutí ho vnitní popud, aby

se projevoval básnicky. ,Ze zoufalství pustil jsem se

zase na Parnas', píše z Brixenu v lét r. 1854 (Korr.

790). U Havlíka není to frase; vždy jeho skladby,

veršované v Brixenu, jsou jaksi doplkem a pokrao-

váním jeho dívjší innosti publicistické. Nejvíce pak

obíral se v Brixenu popularisaní inností vdeckou,

které si tolik vážil jako ,velikého umní' (t. j. obrat-

nosti).

Havlíkovi chybí hloubka básnická, zejména ly-

rická, ono ,jakési arkanum' v umní, jež ,vyznaeno

jest jistou neobmezeností, nespoutaností, svobodou', jak

Havlíek sám charakterisoval umní v ,Kapitole o umní'.

U Havlíka poesie mizí vedle velikých záhad života

pospolitého, který jest mu stedem všeho jeho myšlení.

Proto u Havlíka pi tvoení básnickém vždy rozhoduje

ideovost, tendence, ale proto mu unikají jemné záchvvy

umní. Pevaha rozumové stránky v Havlíkov nadání

jeví se ovšem i v jeho poesii. On není ani úpln pe-
svden, že se básník musí básníkem naroditi. ^

Už vnjší zvláštní útvar Havlíkovy hlavy, pi níž

hoejší ást šíkou i objemem tak nápadn, až rušiv

vyniká, zdá se nám projevovati písn myslitelské schop-

nosti. Již jeho vrstevníci se nad tímto zjevem pozasta-

vovali. ^ Havlíek také opravdu básní více hlavou nežli

srdcem. innost básnickou úpln ovládá kritikou. Své

1 ,iká se obyejn, že se musí básník básníkem naroditi,

to však, j e-li to pravda, jist jen platiti mže o pravém bás-

níku' (Zelený, Sebr. sp. Havlíkovy, str. 206).

- Srovn. Springer, Gesch. Ósterreichs seit dem Wiener

Frieden, 1865, II. T., 21 n.
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tvoení básnické ídil skuten rozumem.
O myšlenky u nho není nouze, ale o zpracování for-

mální, povdl o sob jednou sám. Proto si zpravidla

myšlenky naped zapisuje prosaicky a teprve potom je

pracn vtsnává do verš. Data, kterými tak dsledn
opatoval sebe menší práce, ukazují nám na p., kterak

i pi epigramech vždy v jednom tahu nutil se pemý-
šleti o stejné myšlence základní, jednou o pomrech
v církvi, podruhé o eské literatue, potetí o pom-
rech politických, napsal pak o stejném motivu nkolik

epigram teba za den. Vidíme tu básníka pi jeho in-

nosti duševní: s houževnatou vytrvalostí vdeckého ba-

datele a kázanou prací setrvává pi uritém pedmte,
osvtluje si jej se všech stran, až širokou indukcí nabyl

docela jasného názoru. Pak se teprve vyrve ze svého

myšlenkového okruhu a pistupuje k jinému. Promýšlí

pevn své plány, vlastní innost ovládá plným pov-

domím a písnou autokritikou spíše jako poadatel v-
decký nežli básník. Proto také na p. komposice patí

k nejsilnjším stránkám básnické tvorby Havlíkovy.

Z básní Havlíkových málokde mluví pímo
cit. Ne že by byl snad citu neml. V zápiscích Hav-

líkových z Moskvy lze ísti Havlíkovo heslo ži-

votní: ,Vždy a všecko sám sebou. V rozumu srdce,

v srdci rozum'. A to jest i v Havlíkových básních. Cit

do básní vkládal ješt za svého mládí, když se jeho

duch zmítal v pochybnostech náboženských, nebo kdy

jeho srdce pekypovalo velikou láskou vlasteneckou.

Ukázali jsme zejména, jak neztlumená nálada a cit ješt

hlasit zní z jeho politických verš revoluních nebo

z dojemné elegie ,Dumka na Batelovském vrchu'. Po-

zdji se však HavHek vyhýbá všelikému lyrismu. Hav-
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líkovi se protiví odhalování a rozbírání vlastního nitra

jako odkrývání ran svtu na podívanou. Sentimentál-

nímu pitvání cit milostných posmíval se satirou ,Mi-

lénc hrob'. Je to znak jeho tvrdé mužnosti. A zajisté

též jisté jednostrannosti v založení jeho duše. R. 1845

byl upímn zamilován, ale neskládal erotických básní;

žil svj milostný život pro sebe. Láska pobádala jej

k pilným studiím, aby se jimi rychleji domohl posta-

vení, v nmž by si mohl založiti život rodinný. A po-

dobn Havlíek nikde neprojevil citu pírodního v bás-

ních, a rád cestoval, a pobyl v koutech pírody jako

jsou Tatry nebo Alpy. Jedno takové píležité horování

pro pírodu alpskou docela odmítá (Korr. 782 n.). Hav-

líek zažil také mocné osobní dojmy, jako bylo odtr-

žení od otiny, od rodiny a od práce životní, ale krom
nkterých moderovaných míst v ,Tyrolských elegiích'

nic z toho nezachytil v básnických výtvorech. Hloubku

citu a opravdovost zpravidla u nho prohledáme jen

satirou a humorem, mítkem ovšem bezpeným.

Hlavní vlastnost Havlíkovy poesie jest jedno-

strannost. Jednostrannost ve všem: ve smru, v dru-

zích volených, v dikci i ve výraze a všude jinde. Zá-

kladním vlohám jeho duše odpovídal jediné realis-

mus, který nkde s úmyslem stupoval v naturalismus.

Není to však hluboce poetický realismus Gogolv,

nýbrž realismus stízliv rozumový.

Realisticky Havlíek uml tvoiti hlavn charaktery.

V mistrné charakteristice osob spoívá znaná
eskost a lidovost Havlíkova. Ta patí také k nej-

vtším pednostem poesie Havlíkovy. V charakteristice

se u Havlíka jeví znamenitý talent dramatický. Ovšem
Havlíek nedospl dále, nežli na typickou charakteri-
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Štiku, jak toho vyžadoval ráz jeho skladeb. Nékdy i rád

karikuje. Ale tyto typy jsou úpln životné a pravdivé.

Mli jsme píležitost ukázati na toto umní Havlíkovo

i pi epigramech. Havlíkv dráb ze ,Ktu sv. Vladi-

míra' opakuje se v rozliných sluzích, v starostových

pidaných a p. poád. Taková žena Perunova, která

doma zatápí muži svému, že není k nadízené vrchnosti

dost poddajný, ale když jej vidí spoutaného mezi po-

licajty, vrhá se na n s tím, co má v ruce, žije a bude

neustále žíti mezi lidmi. A práv tak jiné postavy

z Havlíkových skladeb mocn utkvívají v naší mysli.

Havlíkovi šlo také všude o lidi, ty rád pozoroval.

,Mne celá píroda, hvzdy atd. nic netší, jenom lovk
a vnitní sv, napsal si již v mládí. Nebo jinde: ,Rád

se uím znát lidi na cestách'.

Výraz umní básnického Havlíek hledal v jed-

noduchosti. Prostota byla mu znakem pravdivosti

života vnitního. Vzor prostoty Havlíek vidl v lidové

písni a vbec ve výrazu lidovém, které se proto snažil

vystihnouti. Celakovský i Erben v tradicionálním bás-

nictví eském hledali vzory krásy básnické, Havlíek

eskost, význanost a jadrnost.

Básnická e Havlíkova vyrostla z téže

snahy. On po celý život bedliv naslouchal lidu, aby

zachytil charakteristické frase, obraty a výrazy. On se

své vzdlanosti s vdomím stírá internacionální školské

obraty. Ale co pijal z ei lidové, to pak v sob pro-

žívá. Smysl pro charakteristinost a pravdivost u nho
pevládá i v mluv. e lidovou však nechce zušlech-

ovati. Havlíkovi se dobe hodí zrovna to, co jeho

básnití pedchdcové odhazovali, co z ei lidové po-

nechávali jako zbylý rmut po vyrýžovaných zlatých
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zrnkách. eské idiotismy, to, ím se liší e prostých

Hdí od ei vzdlanc, u Havlíka je jaksi naneseno,

soustedno, vše píliš jednostrann a v té jednostran-

nosti píliš dkladn; jeho eskost výrazu je zhuštna,

jeho lidovost zmocnna, sebrána z mnohých individuí.

U našeho básníka byl tento zpsob mluvy nacvien

s úmyslem. I v tom je lidovost Havlíkova, že proti

jiným básníkm pracuje se zásobou slovní pomrn
malou. Ve svém vývoji, ve stilu a dikci, ve výrazech

vtných i v materiále slovním Havlíek zaal od stro-

jenjšího a umlejšího a dostává se ím dál tím vdo-
mji k jednoduššímu. A rovnž cizí slova v lidu uží-

vaná, výrazy obsoletní a hrubé Havlíek jakožto cha-

rakteristické prostedky humoristické a satirické rád

jednostrann hromadí a zmocuje. Jako jeho satira je

charakteristická svým obsahem životním, tak i slovem:

Havlíek dává pednost slovu osobitému, teba hrubému,

ped uhlazeným. Je v tom zajisté kus demokratismu

Havlíkova. U Havlíka nás tento naturalismus mluvy

neodpuzuje pro hluboký vnitní obsah, a tu asto šel

píliš daleko. Ale u všelijakých parodist, kteí svým

vzorm odpozorují zpravidla jen hrubé prostedky, po-

stehujeme to hned jako odpuzující triviálnost.

Jednostrannost nadání básnického Havlíka vedla

k básnickým druhm velmi obmezeným. Vy-

nikl hlavn v epigramu a v satie, tedy v druzích, kterým

svdí práv rozumovost. V tchto druzích Havlíek

dospívá výše nejpednjších básník svtových. V sa-

tie pak u nho pevládá silný parodistický tón. Parodie

je pro Havlíka jako jeho druhá pirozenost. On pa-

roduje všecko: písn lidové, oblíbené básn skladatel

umlých; parodii vkládá i do epigram. Všude tu pak
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jeho vtip zrovna hýí, a vtipem nikde nechce dobývati

effektu, nýbrž úspchu vci. Havlíek je tu jako virtuos^

který podivuhodn dovede hráti na jediné strun; ne-

iní tak z bravury, nýbrž prost proto, že tch strun

na svém nástroji nemá více.

Havlíek platí nám za typ lovka echa. For-

mou je úpln lidový, jak to jednou velmi trefn vystihl sám.

Obsahem, názory, ideami a svou tendencí Havlíek jest

nelidový, ba protilidový. Tak v pojímání náboženství^

v pojímání osob nejvýše postavených a jinde. Tu všude

Havlíkovi však šlo o pokrok kulturní. Tu lidovost

pro nho znaila by zpátenictví.

Mluvívá se v novjší dob o velikém vlivu Hav-

líkov na eskou poesii. Tento názor nezdá se mi

býti správný. U koho se jeví takový vliv.? A tam, kde
lze vliv Havlíkv skuten znamenati, není to vliv jeho

poesie, nýbrž vliv celé jeho osobnosti, jeho význan
eské povahy.

Osobnost Havlíkova, kouzlo velikého a hlubokého

ducha pevládá nad výtvory jeho básnické. Havlíkv
život jest opravdu básnický; jest básnický hloubkou

povahy Havlíkovy, jeho vznešeným stanoviskem mrav-

ním, láskou ke všeliké svobod, silným citem sprave-

dlnosti a opravdovosti jak v život veejném, tak i v sou-

kromém, pitažlivostí snah, za nž bojoval, hlavn pak

dojemnou tragikou osobních osud. A to vše pak bez-

dky promítáme do jeho poesie. Ovšem Havlíek hájil

v poesii vždy zásadu životní pravdivosti. Tu pak pro-

vádl i ve svých skladbách básnických s nejvtší d-
sledností. Vnitní verismus, úplná shoda mezi jeho duší

a mezi dílem umleckým, vyznauje také všecko jeho

básnní. Jenom že Havlíkovi chyblo umní, aby celou
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SVOU osobnost mohl vložiti do svého básnictví. To vše

zdá se mi velmi charakteristicky vyjadovati známá kon-

fesse básníkova ,Moje píse', skládaná v Brixenu:

Pislibujte si mn,
porouejte si mn,
vyhrožujte si mn:
pece zrádcem nebudu.

Moje barva ervená a bílá,

ddictví mé poctivost a síla;

varta, Nmci: Já jsem ech!
hr! já jsem ech.

Odmyslete si od této básn osobu Havlíkovu, a

poesie v ní nenajdete. Ale spojení této písn s velikou

osobností Havlíkovou hned v naši duši vkládá hlu-

boké dojmy. A ty se odnášejí práv k Havlíkové

básnické osobnosti.



rejstík jmen.

Abraham a Sancta Clara lek-

turou Havlíkovou 686.

Adámek Karel Václav o Hiboví
154; ,V staré škole Borovské'
540.

Addison, vliv na aesthetické
práce Palackého 72.

Aesop, V. Zahradník mluví
s nadšením o nm 377.

Agincourt, vliv na Vocela 45.

Ahremberková knžna, u ní

otec Nebeského šafáem 285.

Ahsbas velkoobchodník, Pala-
cký u nho vychovatelem 63, 67.

Aksakov, vliv Heglv 435.

Amerling Karel Slavoj, snaha
o encyklopaedii 117; vzdlává
dorost emeslnický 196; pispívá
do ,Hronky' 402; J. M. Hurban
je nadšen jeho osvtnými sna-
hami 428

;
pod vlivem týchž filo-

sof jako Hurban 461.

Andra Antonín, seznámení
s Havlíkem 659.

Anonymus, ,Slovo v as o vla-

stenectví atd.' 521.

Arbes o Máchovi 5, 11, 13, 16,

17 a n. ; nesprávn uvádí datum
narození Máchova 5.

Arcybašev N. S., Havlíek jej

studuje v Brixenu 663.

Arnim, vliv na V. Nebeského
290.

Arnold E., len strany radi-

káln demokratické 515.

Astfeld baron, styk s Pala-
ckým 67.

Auerspergová knžna, styky
s Palackým 67.

Auguis, anthologie francouzská
starších kus 112.

Bacon, vliv na Palackého 74.

Bach A., ministr vnitra, svolil

k optnému vydávání .Národ-
ních Novin' 610, 657.

Bach B., pomr k Nebeskému
289, 291.

Bakunin M. vede stranu radi-

káln demokratickou 515, 530;
Havlíek proti nmu 574.

Balzac v Koubkov ,Snmu
ženském' 262.

Bartoš Fr. ,Lid a národ' 139;

o hanácké opee z r. 1757 150.

Becher J. A. dr. vzorem Sabi-

novi 529.

Becker, ,Kniha bídy a pomoci
pro selský lid' 146 a n.

Benedikti Jan, zvaný Blaho-

slav, vliv na Palackého 123;
pítel Šafaíkv 404; uitelem
Chalupkovým 478.

Beneš, pítel Máchv, vliv na
Máchu 7 ; Mácha na vzpomíná
v list k Lori 13.

Berger Ludvík složil melodii

na báse Julia Mosena 542.

Berchtold Bedich hr. a Mu-
seum 86.
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Bernolák, vliv jeho školy 391

;

odluka jeho a Kollárv ideál

v Jednot prešpurské 395; jeho
škola 393, 401 ; hlas Jungman-
nv a Palackého proti Berno-
lákovcm 446.

Bestužev-Marlinský v Koub-
kových ,Hrobech' 271.

Bezdka Frant., uitel Koub-
kv 236.

Blinskij V. G. tením Havlí-
kovým 557.

Bielowski Aug. veleben od
Koubka 245.

Bílý J. Ev. dr., bohoslovec 188.

Bílý Fr. o Palackém 99, 105.

Bindrová Františka, cho Koub-
kova 264.

Blair psobí na Palackého
práce aesthetické 72; vliv na
Palackého 124.

Blanc L. o požadavcích huma-
nity 626 a n.

Blasius H. J. tením Havlíko-
vým 557; vliv na Havlíka 576.

Bloudek, ech, v adách slo-

venských dobrovolník 498.

Blumauer, vliv na Rubše 221.

Boek Antonín, listinné falsi-

fikáty 128; professorem na sto-

lici jazyka eského v Olomouci,
Palackýmu pipomíná dležitost

jeho úadu 158 an.; vlivem hrab.

Mitrovského jmenován historio-

grafem a archiváem markrabství
moravského, ,Codex diploma-
ticus et epistolaris Moraviae',

úsudek Palackého 159; pispíval
do almanahu Volného 160.

Bodanskij O. M., professor

v Moskv, lenem moskevského
kroužku 556

;
jeho knihovna pí-

• stupna Havlíkovi 558 ; zamlouvá
se Havlíkovi 561; pátelský
pomr k Havlíkovi 563; upo-
zornil Šafaíka na Gogola 564.

Boisserée bratí, vliv na Vo-
cela 45.

Bolingbroke, vliv na Palackého
124.

Bolzano Bernard v Praze zba-
ven professury 170; má vliv na
Jablonského 372 a n.; pítelem
Františka Schneidra 378; vliv

na Havlíka 548.

Bopp filolog uí Štúra 432.

Borecký Jaromír o Máchovi
32.

Borkowski Jos. Dunin, pítel
Koubkv 244; slaven od Koubka
245.

Botto Jan, život 484 a n. ; jeho
poesie : .Piesne vojanské', ,Pie-

se Jánošíkova', ,Jánošíkova
smr 486 a n. ; vliv Máchv
487 a n.; ballady 488 a n.

Bouterwek, vliv na aesthe-

tické práce Palackého 72.

Borne Ludwig, Nebeský ho-

ruje pro 289; význam pro Mladé
Nmecko 319 ; tením Havlíko-
vým v Brixenu 661 ; vUv na
Havlíka 707.

Bottiger K. A. chválí nmecký
msíník musejní 93.

Brandl V. o život Dobrov-
ského 145; o Bokovi 158; o AI.

V. Šemberovi 162; o Klácelovi

168 ; o biskupu hr. Ant. Schaffgot-

scheovi 187.

Brauner Fr. A. dr., otázka pod-
danská 507, 641 a n. ; o histo-

rickém státním právu 509 ; len
strany národn liberální 515;

poslancem s Havlíkem 597
;
píše

do ,Národních Novin' 606; jeho
stanovisko v otázce eského stát-

ního práva 636 ; Havlíek opou-
ští jeho politický program 637.

.

Braxatoris Karel pispívá do
,Hronky' 402.

Braxatoris Ondej, viz Sládko-
vi 465.

Brentano, vliv na Nebeského
290.
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Brockhaus, vydavatel encyklo-
paedie 117.

Brodzinski Kazimír veleben
od Koubka 245; pomrk RKZ 253.

Bruckenthal Samuel daroval
mstu Sibini museum 84.

Bržek Jan, fará, vliv na
výchovu mladého Havlíka 540;
viká v Pibyslavi, pimluvil se

za pijetí Havlíka do semináe
547
Bežan, ,Život Viléma z Rosen-

berka' 113.

Bui'ian T., professor v Novém
Mst u Vídn, chválí Vocelovy
,Pemy slovce' 50; list od Fialky
o Vocelovi 59.

Busch W., pomr kHajnišovi
232,

Buzek Bonifác, uitel Frant.

Klácela 169; v Litomyšli zbaven
professury 170.

Biilow-Cummerov E. G. G. vzo-
rem Havlíkovi 584.

Biirger má vliv na J. Kociána
358.

Biittner Jan, rektor semináe
za Havlíka 547.

Byron, jeho vliv na Kollára 1,

2 a n. ; na Máchu lan.; srovnání
jeho života s Máchovým 4 an.;
tením Máchovým 9; nepsobí
ješt na nejstarší básn Máchovy
30; vliv jeho v , Cikánech' Má-
chových 33 ; na Koubka 235, 238,

241, 277 a n. ; v pednáškách
Koubkových 248; srovnání ,Elegie
na Newstead-Abbey' s Koubko-
vými ,Zíceninami Zvíkovskými'
257 ; vliv na Nebeského 293 ; ly-

ricko-epické skladby jeho vzorem
.Protichdc' Nebeského 301 a
n. ; Nebeský pro horuje 307.

Calderon, peklady Nebeského
283.

Castrén vzorem Nebeskému
352.

Cerroni Petr, gubern. sekretá
v Brn 144.

Cioszkowski, vliv Heglv 435,
437.

Clauren, Havlíek vybírá jeho
kusy pro ochotnická pedstavení
578.

Cobden Richard, vliv na Hav-
líka 643.

0'Conell Daniel Havlíkovým
vzorem 645 a n.

Cvrek Josef o Máchovi 9.

Czarnocki Adam tením Hav-
líkovým 551.

Czaykowski Michal ten v li-

terární Jednot prešpurské 393

;

má vliv na Kalináka 493, 495

;

ukázky z nho v Havlíkových
,Nár. Novinách' 604.

ák Matouš, novella Hurba-
noya z dob jeho: ,01ejkár' 464.

Cech Ivan (Jos. Boj. Pichl?),

Havlíek proti jeho ,Kytce' 572.

ech L. o Palackém 70, 73,

74,^ 76.

ech Svatopluk, ,Hanuman'
384.

ejka Jos. dr., snaha o ency-
klopaedii 117; Koubek mu v-
nuje báse na smrt Mikuláše
Lenaua v ,Hrobech' 273 ; vliv na
Koubka 275

;
pítelem Nebeského

287; odchází z musejní Spole-
nosti 339 ; s Nebeským pekládá
španlské romance 350 ; Nebeský
hodlal napsati jeho životopis 353

;

nepistoupil k mínní Havlíkovu
o Tylov ,Posledním echu' 696.

elakovský Fr. L, ped Máchou
razí nové cesty 1 ;

pomr k Má-
chovi 2; vliv na Máchu 7, 28;

získal si zásluhy o pokrok eské
formy básnické 22; dostává list

od Chmelenského s posudkem
Vocelových ,Pemyslovc' 50

;

jeho .Prokop Holý' vzhledem
k Vocelovu .Prokopu Velkému'

49*
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53 a n. ; o Palackém v list Ka-
marýtovi 71; pispívá do es.
<5as. musejního 97; ,Ohlas písní

ruských', posudek Palackého 110;
vystupuje z redakce ,Výboru'
113; píle Kamarýtovi o zamý-
šlené vdecké encyklopaedii 115;
vliv na V. Furcha 180; povzbudil
Františka Sušila ke sbírání ná-
rodních písní na Morav 181;
, Kvítí' 205; odlišnost jeho erotiky
od KoUárovy 207; ,Ohlas písní
eských' ve své dob 210; vliv

na Rubse 219; vliv na Koubka
238, 240, 256, 260; báse Koub-
kova o nm v .Hrobech' 269 a n.,

272 a n. ; Koubkovy ,Krotké
znlky' a pomr k elakovskému
276; vlivná Nebeského 282, 351;
Nebeský o ,Ohlasech' 312 a n.

;

význam v literatue 354; vliv na
domácí literaturu 356 ; vliv na
J. Herzoga a J. Kociána 358

;

styky s Marií Antonií 365 a n.;

má za vzor Krylova 375; pá-
telství s Vinaickým 380; vliv

na Vinaického 388 ; chválen od
A. Miillera a K. J. Vietze 544;
vzorem Havlíkovi 551, 559, 570;
spátelení s Havlíkem 577 ; spo-
lený rys s Havlíkem 581, 582;
pispívá do ,eské Vely' 587;
Havlíek studuje jeho ,Ohlas
písní eských' 661; vliv jeho na
Havlíka básníka 672; vliv na
Havlíka epigramatika 677, 679,

681 ; rediguje ,eskou Velu'
687; bojuje o povznesení litera-

tury jako Havlíek 688; vliv na
Havlíka kritika 692 ; napodobuje
prostonárodní poesii 717.

enský Ferd. o Vocelovi 50;
o Hajnišovi 232; o AI. Vojt. Šem-
berovi 162,

ernín Eugen hr., Vocel u nho
vychovatelem 41.

erný A. peložil ást ,Proti-

chdc' Nebeského do lužitiny
309.

erný J., Palacký posuzuje
jeho pevod .Faidona' Mendels-
sohnova 78.

erný J. M., ,Boj za právo'
505, 630, 636, 637, 644.

erný Fr. o Bokovi 159.

ervenák Benjamin Pravoslav,
,Zrcadlo Slovenska' 421 a n.

ervinková - Riegrová Marie
o Máchovi 10; o Palackém 66,

67.

Danilevskij, vliv Heglv 435.

Danilovi M. o Karlu Kuz-
mánym 404.

Dante vzorem Koubkovi 277.

Daxner Štpán Marko proná-
sledován od Madar 500.

DecandoUe, styky s Kašparem
hr. Šternberkem 82.

Dessauer, banké, styky s Pa-
lackým 67.

Deym Bedich hr., vUv na Hav-
líka v otázce snmu eské ko-

runy 637.

Deym Vojt. hr. pispl hmotn
na založení Havlíkových ,Národ-
ních Novin' 527, 599.

Diderot a poesie klášterní 364.

Diebl Fr. vydává první asopis
eský na Morav: ,Moravsko-
slezký (!) asopis pro li 164
a n.

Dietrichstein Karel kníže, pa-

tron farní školy borovské 540.

Divok Václav P., professor
Havlíkv v N. Brod 542.

Dlaba Josef, uitel Koubkv
236.

Dobner historik 121; pomr
k Palackému 130.

Dobrovský Josef, styky s Pa-

lackým 62; vyuuje Palackého
v palaeografii, doporuuje ho
Kašparu a Františku Šternber-

kovi 63; vliv na Palackého, oba
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zástupci protichdných svt v
ideových 78 a n. ; v diskussi s Pa-
lackým o národnostním obrození
87 a n. ; v redakním komitétu
asopis musejních 90; pracuje
pro Hormayrv Archiv 92 ;

pi-
spívá do eského asopisu mu-
sejního 96 ; ve .Spolenosti e-
ské' 116; historik 121; ujímá se

v Praze Palackého 125; vliv na
Palackého studia historická 125

a n.; o potejb jednoty v innosti
literární v echách a na Morav
líU

;
jako vicerektor a rektor

generálního semináe na Hradi-
sku u Olomouce; psobnost jeho
na Morav 145; obrací pozornost
k prostonárodní poesii na Morav
181 ;

jako pedchdce Koubkv
248 ; vliv na literaturu 249 ; vy-
hlásil za padlek sv. Janské Evan-
gelium a Libušin Soud, ale ješt
nevystoupil proti eským glos-

sám v Mater Verborum ani proti

K rálovédvorskému Rukopisu 250,

251; jeho skepticismus chválen
Koubkem 252; pomr ke Koub-
kovi slavistovi 254; Nebeský si

ho váží 316 ; Nebeský uvádí v sou-

vislost snahy jeho s Máchovými
323 ; jako kritik chválen od Ne-
beského 328 ; snižován od Vina-
ického 381 ; veleben od Pece
411 ; chválen od K. J. Vietze 544;
tením Havlíkovým 551 ; vliv na
Havlíka 673.

Dobšinský Pavel vydal sloven-
ské lidové pohádky a písn 486

;

pronásledován od Madar 500.

Dolanský o Nebeském 332.

Doležal o pravopise skladném
103 a n.

Doubravský, bohoslovec, pe-
kládá do jazyka ,moravského'
139.

Doucha Fr. s Vocelem souasn
zavádí do poesie eské nové

útvary veršové 60 a n.
;
pispó-

vatelem .eské Vely' 585.

Dudevantka ve veršich Koub-
kových 262.

Dudík Bda dr. pednáší o es-
kém písemnictví 188.

Dunin v Koubkových .Hro-
bech' 271.

Dunlop John, vliv na Nebe-
ského 324.

Duras (Draz), justiciár, u nho
Mácha v Litomicích 17.

Durdík Josef o Byronovi 26
a n.

Durych F. chválen od K. J.

Vietze 544.

Dvoák Antonín, malí, 210 a n.

Dvoák J., ,Moravské snmo-
vání r. 1848—49' 505.

Dvoák Rudolf o Palackém 114;
o snmech na Morav 135.

Ebert Karel Egon o Palackém
66 ; skladatel jWlastj'', pítel Pa-
lackého 67.

Ehrenbergr Josef, historická

novellistika 210 ; affaira s jeho
lánkem 340.

Eichendorff, vliv na Nebe-
ského 290
Eichhorn J. G. žádá Palackého

za lánek o djinách písemnictví
eského 107.

Eitelberg o organisaci mu-
seí 84.

D'Elvert Chr., pispvatel do
almanahu Volného 160; o Fr.

Dieblovi 164.

Erben K. J. pepisuje pro ,Vý-
bor' 113; vede redakci druhého
dílu ,Výboru' 113; ,Archaeolo-

gický sbor musejní' 120; ,Kytice'

v své dob 210; ,Sládci' 225;

Nebeský referuje o jeho sbírce

národních písní 312; Nebeský
chválí , Kytici' 313; o Nebeském
345 ;

.Prostonárodní eské písn
a íkadla', úvahy a poznámky

Literatura eská devatenáctého stoletf. III. /l. 50
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Nebeského 352; vliv na domácí
literaturu 356

;
, Kytice' a Chalup-

kova sbírka verš 481 ; lenem
strany konservativní 516 ; redak-

torem (Pražských Novin' 531;

pispívá do ,eské Vely' 587;
Havlíek studuje jeho sbírku ná-

rodních písní 661
;
,Svatební ko-

šile' 710 ; imitátor prostonárodní
poesie 717.

Erdmann, filosof, uitel Štúrv
v Halle 433.

Eschenmeyer, pomr k Nebe-
skému 334.

Exner Fr. S., vliv na Máchu
9; uitel Jablonského 372; pro-

fessor Havlíkv v Praze 543.

Faujas de St. Fond, palaeo-

fytolog, styky s Kašparem hr.

Šternberkem 82.

Feifalik o Nebeském 332, 342.

Fejérpataky Kašpar, spolupra-

covník ,Hronky' 402
;

pronásle-

dován od Maar 500 ; sezná-

!

muje se s Havlíkem 552.

Feuerbach, filosof 701; ,Ge-

danken iiber Tod und Unsterb-
lichkei, shoda s názory Havlí-
kovými 711.

Fialka M. píše T. Burianovi
o Vocelovi 59.

Fichte, vliv na Fr. Palackého
75.

Filípek Václav o Rubšovi 213;

pispívá do .Paleka' 216 a n.

:

,Pamtnosti Kocourkovské' 227,

232 ; ,Cukrlátka', ,Masopustní
láska', ,Turek na most praž-

ském' 232, 233.

Fischart, vliv na Rubše 226.

Fischer P. M., redaktor ,Vlasti-

mila' 525.

Forchheimová Lény, milenka
Tylova 11.

Fouqué a romantismus 46; jeho
vliv na Nebeského 290 ; na Her-
zoga 358.

Francev V. A., ,OMepKn' 555^

563; o Gogolovi 564.

Francisci pod jménem Rimav-
ského vydal sbírku slovenských
lidových pohádek a písní 486;

pronásledován od Madar 500.

Frank, pítel Máchv, vliv na
Máchu, seznamuje Máchu s No-
valisem a Wernerem 7.

Frankfurter S., ,Graf Leo Thun-
Hohenstein, Franz Exner und
Hermann Bonitz' 543.

Frankl L. A., stykj' s Nebe-
ským 289 ;

pítel Nebeského 316.

Fredr Alex. hrab veleben od
Koubka 245; ,Nevlídníci a bás-

ník' pel. od Koubka 245.

Freiligrath proti kléru 701.

Fric J. V., Mácha v jeho vzpo-
mínkách 11 ; o Praze v letech

padesátých 193; žák Koubkv;
vydání ,Sebraných spis' Koub-
kových 234, 248 ; o neurovnaných
domácích pomrech Koubkových
264; sj-mpathie studentstva strany
Fricovy ke Koubkovi 267 ; o Koub-
kovi 269; chválí Nebeského 283;

o Nebeském 305 a n., 340, 345;
v popedí literárního ruchu 306

;

v adách slovenských dobrovol-

ník 498; ,Pamti'511, 543, 584,.

669; úastní se redakce ,Svato-

václavského Poselství' 526 ; u rak-

ve Havlíkovy 669.

Friedjung H., ,Gegner der
Bauernbefreiung in Osterreich'

518.

Frýbek P. Fil., ethnolog 143.

Fryaj Tomáš o touze po tení
na Morav 138 ; ,slavanský' jazyk

139; ,Písn duchovní' 147; píše

pro rolníky podle vzoru Vavá-
kova 148; vydává Hufelanda
v Palkoviov pekladu a Win-
klerv ,Krátký katechysmus pro
rychtáe' 148; s Herm. Agapitem
Galašem vydal ,Muzu Moravskou*^

148 a n.; vydal hanácké písn
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Jana Kužníka z Kojetína 150;

, Ortografie' 152; sbírá národní
písn na Morav 181.

Furch Vincenc, vliv Klácelv
na 170; ,Básn', peklady, vliv

Ruckertv, elakovského, Chme-
lenskóho, zájem jeho o Slovensko
a kult Hostvna, ,Barvy a zvuky'
179, 180 a n.

Gabler Vilém dr., len strany
národn liberální 515 ; redakto-

rem ,Unionu' 528 ; o Havlíkovi
546 ; spolužák Havlíkv 546

;

cestuje s Havlíkem 547 a n.

;

I)ítel Havlíkv 584; pispívá do

,eské Vely' 587 ; do ,Pražských
Novin' 587; rádcem Havlíkovým
602, 605; Palacký jeho prosted-
nictvím pobízí Havlíka, aby se-

psal román 659.

Gaj, styky s Nebeským 315;
Havlíek a Gajv illyrismus 553.

Galaš Herm. Agapit ,slavan-

ský' jazyk 139 ; vydal s Frya-
jem ,AIuzu Moravskou' 148 a n.;

pod vlivem Gessnerova idyllismu
149.

Gebauer o pravopise skladném
108; o Nebeském 331, 332, 333.

Gebhardi, Havlíek studuje
jeho historii 663.

Geijer E. G^, Havlíek studuje
jeho historii Švédska 663.

Gellert, pekládá z nho Rubeš
220 a n. ; bajka v literatue 375

;

odsuzován V. Zahradníkem 377.

Gervinus G., ,Geschichte der
poetischen Nationalliteratur der
Deutschen'; vliv na Nebeského
324, 325 a n., 348.

Gessner má vliv na Galaše
149; 150.

Gindl Ant., biskup 187.

Glowacký Jaroslav, sbírka ru-

sínských písní 244.

Gliicklich J., ,K historii na-
šeho politického programu* 510.

Godra Samuel, len slovenské
Jednoty literární v Prošpurco393.

Goethe, vliv na Máchu 7 ; te-
ním Máchovým 9 ;

jeho Mignon
a Máchova Márinka 34; ,Fau8
a Vocelv .Labyrint' 56 an.

;
ped-

nosti ,Fau8ta' ped Vocelovým
,Labyrintem' 58 an. ; o Dobrov-
ském 78 ; styky s Kašparem hra-
btem Šternberkem 83 ; vele
doporuuje nmecký asopis mu-
sejní 93 ; ,Faus peklad Klá-
celv 178; upozoruje na poesii

mlýna 225 ; vzorem Koubkovi 277;

veleben od Nebeského 290; Ne-
beský pro horuje 307; vliv na
Nebeského literárního historika

324 i jinak 351; o písních 351;
vliv na J. Kociána 358; vliv na
Václava Raba 360; vzorem K.

S. Machákovi 362; pomr jeho
k Susann von Klettenberg a e-
lakovskéhopomr k Marii Antonii

366; ,Reinecke Fuchs' 383; vliv

na Kuzmányho 403; pomr k Mi-

ckiewiczovi 437; tením ruské
mládeže 555 ; tenímHavlíkovým
v Moskv 559 a n. ; vliv na Hav-
líka 580.

Gogol' N. V. veleben v Moskv
555; tením Havlíkovým 557;

vliv na Havlíka 563, 580; pe-
klady Havlíkovy z nho 564 a

n. ; mínni Havlíkovo o jeho

spisech 567 a n. ; vliv jeho v Hav-
líkových ,Obrazích z Rus' 576

;

ukázky z nho od Havlíka
v ,eské Vele' 586; peklady
z nho v Havlíkových .Národ.

Novinách' 604 ; vliv na Havlíka
kritika 692.

Goll Jaroslav o Palackém 64;

o Nebeském 346.

Górecki A. veleben od Koubka
245.

Gottsched napaden Liscowem
230; bajka v literatue 374.

50*
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Gorres, vliv na Nebeského
324, 334.

Grabowski Michal, romantik,
tením Havlíkovým ve Lvov
554.

Greguš Michal, pedseda ma-
<Iarské Spolen. v Prešpurce392.
Grimm vydal fragmenty Merse-

burských zaíkacích formulí 47;
vzorem Nebeskému 352.

Grimmové mají vliv na Nebe-
ského 324.

Grossmann Lud. o Sládkovi-
ovi 476.

Griin Anastasius proti kléru
701.
Gutzkow K. má vliv na Hav-

líka 560, 580, 689; vystupuje
proti náboženství kesanskému
702.

Haase Bohumil a synové, na-
kladatelská firma 583.

Haase Ondej, náelník praž-
ské vládní strany 532.

Haasz Jaroslav o Palackém 65.

Habrich P. AI., pomocník Pi-

trv, Monsev, Dobrovského,
Pelcla a Dobnera 144.

Haetzlerova Klára, souvislost

jejích dvou skladeb s ,Májovým
snem' 334.

Háj, biskup o touze po tení
na Morav 138.

Hájek, jeho Kronika tením
Máchovým 9.

Hajniš František dává mj'-
álenku vydávati ,Paleka' 216 a
n. ; z poesie mlýna 225; ,Trnky',
,Kopivy', ,Krotké znlky' 231 a
n.

;
,Souchotiny aneb Láska jej

usmrtila', ,Sbírka besedních te-
ní' 232.

Hálek V. chválí Nebeského
283; sblížení s Nebeským 345;
o Nebeském 350, 351.

Halouzka Jan o hr. Taroucovi
188.

Hampden John vzorem Havlí-
kovým 646.

Hanka V., styky s Palackým
i

62 ; novotáf" v pravopise 104;
.Ospravedlnní' jako odpovd na

I

Palackého dvody o pravopise

i

eském 104; v komisi pro sbí-
' ráni látky do ,Výboru z literatury

eské' 113; vydání ,Všehrdových
knih devaterých' 113; napaden
Langrem 230 ; doporuujeKoubka
hr. Kašparu ze Šternberka 247;
úzkost ped ztrátou slávy 251

;

podporuje Koubka v žádosti

o professuru 251 ; vliv na Koubka
i
pi jeho rozprav o RK 252;
dopisy od Koubka 256; Nebeský
zavrhuje jeho spory pravopisné
312; pomr k Nebeskému 342 a
n. ; ironická chvála od Nebeského
344 ; životopis jeho od Nebeského
346 ; vnoval knihy prešpurské
Jednot studentské 392; nepá-
telské stanovisko Havlíkovo
proti nmu 586; Havlíek proti

jeho rusofilství 633.

Hanke z Hankensteina AI., bi-

bliotheká olomoucký 144 ; píše
pro lid 147.

Hanslick Ed., ,Aus meinem
Leben' 543.

Hanuš I. J., konflikt s Nebe-
ským 344 a n. ; má uitele Stop-
paniho 372.

Hanuš J. o Koubkovi 286;
o Nebeském 285.

Harrach hrab, Vocel u nho
vychovatelem 41.

Hartmann Moritz, .Kelch und
Schwer, vliv Vocelv 53 ; styky
s Nebeskýni 289; sympathické
smýšlení s Cechy 320 ; vliv na
Havlíka 660, 709 a n.

Havlíek František, bratr Kar-
lv 655.

Havlíek Karel o nedostatcích
,Labyrintu' Yocelova 59; o Mu-
seu 118, 119; ironicky se pro-
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naší o Museu 120 a n.; získal

Koubka za spolupracovníka .e-
ské Vely' 254 ; satirik proti

Koubkovi 260 ; styky s Koubkem
2(55 a n. ; kritika Tylova (Posled-

ního Oecha' 266 ; repraesentant
strany politické 268; píše Pala-
ckému o Koubkových .Hrobech'
273; shoduje se s Nebeského
názory o lidové písni 313 ; sblí-

žení s Nebeským 318
; proti Ne-

beskému 321 a n.; napaden J.

Malým 340; má proti sob J. M.
Hurbana 463; názor o úkolu Ra-
kouska 506 a n.

;
program austro-

slavistický 512; jest pi strané
národn liberální 515; ,Národní
Noviny' 526 a n.

;
.Slovan' 529;

stanovisko .Vlastimila' k nmu
532; boj ,Vídenského Denníku'
proti nmu 533

;
pedákem za e-

ského hnutí revoluního ; charak-
teristika jeho 538.

Havlíkovo mládí a jeho stu-

die 539 a n. ; vliv faráe Bržka
na jeho vychování 540; o svém
život 541 ; v Praze na íilosolii a
v seminái 543 a n. ; vliv A. Miil-

lerv a K. Vietzv 543 a n.

;

první literární plány 546 a n.

;

v seminái 547; mimoseminární
studie 548 a n. ; vliv Bolzanv
548; pochybnosti náboženské 549
an.

;
propuštn ze semináe 550;

studie ped odjezdem na Rus 550
a n. ; literární plány a cesty 552

;

cesta na Rus; ve Vídni a Lvov
553 a n. ; na Rusi: vliv moskev-
ského prostedí 554 a n. ; hledí
si ruského života 556 a n.; lek-

tura jeho na Rusi 557 an.; sla-

vistické studie na Rusi 558 a n.

;

studuje nmeckou literaturu 559
a n. : první soud o Rusku 560 a
n. ; literární práce na Rusi 563
a n.

;
peklady z Gogofa 564 a

n. ; mínní Havlíkovo o Gogo-
lových spisech 567 a n. ; cena

peklad jehozOogora; peklad
.Mrtvých duší' 568 a n.; obírá
se na Rusi epigramem 569

;
pe-

kládá epigramy 570; píše epi-
gramy 570 a n.

; ,Jehelníek Lud-
mily ešky' 571 a n.; .Obrazy
z Rus' 572 a n. ; obsah a duch
jObraz z Rus' 573 an.; návrat
z Ruska 577 a n. ; buditelská in-
nost v Nm. Brod 578; vliv

Lessinguv 479 a n. ; pisp-
vatelem .eské Vely'

;
jeho kri-

tika Tylova .Posledního echa'
579 a n.;^ význam kritiky .Po-
sledního echa' 582 a n.

; jako
redaktor

,eské Vely' a .Praž-
ských Novin' 583 a n. ; redak-
torské pípravy 584 a n. ; oddává
se úpln novináství 585 ; poli-

tický program ped r. 184& 589
a n. ; ráz .Pražských Novin' 590
a n.; jako aktivní politik 596 a
n.

;
poslancem 597 a n.; .Národní

Noviny' 598 a n.; úkol jejich 599
a n.

;
postavení .Národních No-

vin' k vlád 606 a n.
;

,Šotek'

611 a n. ; zastavení ,Národních
Novin' 613 a n.

;
pomýšlí na den-

ník ve Vidni 614 a n.; .Slovan',

jeho úkol 615 a n.
;

,Duch Ná-
rodních Novin' 620 a n. ;

,Epi-

štoly kutnohorské', jich význam
622 a n.

;
politický program, 624

a n. ; H. reální politik 625 a n.

;

liberál 626 a n.; názor na stát

626 a n. ; o volebním právu 628

;

agitace národnostní 628 a n.;

proti odluce Slovákv 630 ; o po-

stavení Slovákv 630 a n. ;
proti

povrchnímu pojímání Kollárovy

ideje vzájemnosti slovanské 631

a n. ; o slovanské otázce 632 a n.

;

jeho austroslavismus 633 a n.

;

hlásá Palackého federalistický

program 634. ; o dynastii 635

;

o eském státním právu 635 a

n. ; zabývá se otázkami církev-

ními 638 a n. ; o reform církve



730

katolické 639 a n. ; o vojsku a
|

poddanství 641 a n. ; národoho-

1

spodáské a sociálaí názory 642
j

a n. ; o otázce židovské 643an.
;|

o pomru šlechty k eskému ná-

!

írodu 644 a n.
;
proti revolunímu

j

násilí 645; proti absolutismu 645

a n.
;
pro vnitní sesílení národa

645 ; o reform školství 646 a n.

;

o organisaci politické práce 648
a n. ; o žurnalistice 649

;
proti

reakní vládé 649 a n.; reakní
vláda proti ,Slovanu' 650 a n.

;

podlehl reakci 652
;
peklad Vol-

tairových ,Nkterých povstí'
€52 a n. ; úel pekladu Voltaira
653 a n. ; úmysly po zastavení

,Slovana' 655 a n. ; odvleen do
Brixenu 656 a n. ; úel deportace
jeho 657; v Brixenu 657 a n.

;

ráz jeho innosti v Brixenu 658
a n.; literární plány v Brixenu
659 a n. ; básnické spisy v Bri-

xenu psané 659 a n. ; lektura

v Brixenu 661 a n. ; studuje ru-

ské djiny v Brixenu a chce
o nich napsati knihu 662 a n.

;

utrpení v Brixenu 664 a n. ; du-
ševní muka v Brixenu 666 a n.

;

opouští Brixen 668 ; dny poslední
668 a n; jeho význam 669.

Havlíek básník, nmecké
verše z doby gymnasijní 670 a
n.

;
pomýšlí na peklad Rukopisu

Kralodvorského 672
;
první eské

verše z let gymnasijních a z doby
studií íilosoflckých

;
,Nábožen-

ství' 672 a n. ; vliv Schlozerv
673; ohlas náboženských po-
chybností a vlastenectví v jeho
básních 673 a n.; vliv Lamen-
naisv 674; ,Modlitba vlasten-

cova' 674; vliv Mickiewiczv
675; ,Do památní knihy v Bu-
kovin v Tatrách', ,Zdvihni se,

zdvihni, starý eský lve' 675 a n.

;

,Stará píse', ,Dumka na Batelov-
ském vrchu' 676 a n. ; epigramy;

cizí vlivy 677 a n ; význam jeho
epigram 678; vliv politických

a sociálních pomr na jeho epi-

gram 680 ; vliv eské literatury

680 a n.
;

,Jehelníek Ivana echa'
681 ; charakteristika umlecká
v jeho epigramu 681 a n. ; sv-
tový význam jeho epigramu po
stránce formální 682 a n. ; vliv

lidové písn na formální stránku
jeho epigramu 683; parodistický
tón v epigramu 683 a n.

;
pí-

prava k povolání spisovatelskému
685 a n. ; živel humoristický
u nho 686; má úmysl oddati

se cele belletrii 686 a n. ; Obrazy
z Rus', .Matka Perly Makasar-
ského Oleje', ,Milencv hrob'
687.

Havlíek jako kritik: jeho ná-

zory na umní a kritiku 688;
cizí vlivy na jeho innost kri-

tickou 688 a n. ; vliv Lessingv
688 a n. ; vliv ,Mladého N-
mecka' 689; klade draz na ten-

denci v umní 690; jeho poža-
davky pro poesii 690 an. ; o oprav-
dové a kiklavé poesii 691 a n.

;

má za vzor poesii lidovou 692 a
n. ; kritika Tj^lova .Posledního
echa' 694 a n.; verše jeho z let

1846—1848 696 a n.
;
,Má hvzda',

,První generální schzka e-
ského Národního Museum 1. p.
1847' 697; .Citlivá veerní píse'
697 a n.

;
.Šuselka nám píše'

698 ; dává smr veejnému mínní
698

;
politické parodie 699 a n.

;

,Sedmero vzdechnutí k minister-

stvu', ,A.ch není tu, není', ,M3'

pole oeme', , Fiala', ,Mn se

všecko zdá' 699; ,Kest sv. Vla-
dimíra', základní idea 700 a n.

líí svtské zájmy církve kato
lické ve jKtu sv. Vladimíra
702; naturalismus ve ,Ktu sv
Vladimíra' 703; zámry literární

po zastavení .Slovana' 704 a n.
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verše v Brixenu napsané: ,Ty-

rolské elegie' ; reálnost sujetu

705 a n. ; zájem politický a po-

esie v ,Tyrolských elegiích' 708

;

,Ivrál Lávra' 709 an.; filosofické

básn brixenské: ,Život vný'
a iHrob' 710 a n.

;
peklady z n-

meckých epigramatik v Bri-

xenu
;
peklad Mickiewiczových

,Zdania i uwagi', ,Paní Tv^ardow-
ské' a ,Tí Budrysovc' 712;
význam jeho poesie 712 a n.;

význané vlastnosti jeho básni-

ckého tvoení 714 a n. ; ídí tvo-

ení básnické rozumem 714 a n.

;

jednostrannost jeho poesie, mi-
strnost jeho charakteristiky osob
716 a n. ; básnická e jeho 717

a n. ; typ lovka Oecha 718 a
n. ; celková charakteristika Ha-
vlíka básníka 719 a n.

Havlíková Julie, cho Karlova
666.

Havlíková Zdeka, dceruška
Havlíkova 666.

Havlík o Nebeském 331, 332.

Hegel, vliv na V. Nebeského
324; na Štúra 483 a n., 436 a

n. ; na J. M. Hurbana 461; jeho
filosofie v Moskv 555.

Heine tením Máchovým 9;

posmívá se romantismu 46 ; má
vliv na Nebeského 282, 291; Ne-
beský horuje pro Heina 289;
význam pro ,Mladé Nmecko' 319

;

,Átta Troll' 383; má vliv na Ka-
lináka 492 ; rznost epigramu
jeho a Havlíkova 678.

Held, doktor, styky s Palackým

Helfert J. A., ,Geschichte Oster-

reichs' 516.

Heller Isidor, styky s Nebe-
ským 289.

Hellich a .Archaeologický sbor
musejní' 120.

Herben J. o dvojici buditel
oravských 149.

Herder, vliv najohoaesthetické
práce Palackého 72; oporou Pa-
lackému proti Kantovi 74; vliv

na Palackého 75, 124, 130; na
Nebeského 290; snad má vliv na
Nebeského filosofa 305; vliv na
Nebeského kritika 310 ; získává
Židy pro národ nmecký 319;
souvislost jeho s literární historií

323; vliv na Nebeského 349, 350;
vliv na Štúra 438.

HerMregh proti kléru 701.

Herzog Jan, A. Novák o cha-
rakteristice jeho verš 355; in-
nost jeho 357 a n,; vliv Klop-
stockv 357; Fouquév 358.

Hessler Ferd., uitel Havlíkv
v Praze 543.

Heyduk Adolf o Rubšovi 213.

Hindel Edvard, pítel Máchv,
vliv na Máchu 7 ; Mácha v dopise
se mu zmiuje o Tomíkov kri-

tice ,Máje' 15; dostává dopis,

ve kterém mu Mácha oznamuje
narození svého syna 17 nn.

Hlaváek Michal vede sloven-

ské studentstvo v Levoi 404.

Hlinka Vojtch viz Pravda Fr.

Hnvkovský psobí balladami
svými na Máchu 7; nazývá Ga-
laše ,eským Gellertem' 149;

pronásledován satirou od Hajniše

232 ; satira na ženy 261 ;
,Dévín'

u Koubka 262 ; klášterní roman-
tika 364; tením Havlíkovým
na Rusi 558; ,Faus, soud Hav-
líkv o nm 694.

Hobl A. o Vincenci Zahradní-
kovi 376.

Hock K. otiskuje nmecké
práce Vocelovy v asopise ,Ju-

gendfreun 41 nn.

Hodža Michal Miloslav, len slo-

venské Jednoty literární v Preš-

purcc 393; ,le5' 395 a n.; vliv

Kollárv 396: pijal štúrovskou
slovenštinu 445 ; život ; obrana
proti .Hlasm' 453 a n.; ,Dobruo

I
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slovo Slovákem, súciin na slovo,

jVtín p slovenin' 454 a n.

;

zamítá Štúrv fonetický pravopis
455; hájí Sládkoviovu ,Marínu'
469 ; se Štúrem a Hurbanem zí-
dili ,Slovenskou národní radu'

498; ,Der Slowak' 498; proskri-

bován od Kossutha 499 a n.

;

seznámení s Havlíkem 552.

Hodža Ondej, bratr Michala
Miloslava, seznámení s Havlí-
kem 552.

Hoffmann E. T. A. W. , vliv na
Nebeského 290.

Hoffmann von Fallersleben
,Unpolitische Lieder' 698.

Hofman Lad. peložil Volkon-
ského ,tení' atd. 555.

Hoch Josef rytí, mstský po-
licejní hejtman 115.

Holain L. o nápvech 148.

Holásek Josef, šiitel eských
knih na Morav 156.

Hollmann peložil W. Scot-

tovu ,Píse posledního skotského
Barda' 299,

Hollý Jan veleben od Vinai-
ckého 382; ten v literární Jed-
not prešpurské 393 ; má vliv na
,Plody zboru uenc' 394: soud
Kuzmányho o nm 401 ; v pre-

špurské ,Spolenosti literární'

412; jeho verše te O. Sládkovi
465.

Holovacký Jakub, seznámení
s Havlíkem 554.

Horatius pekládán od Jana
Herzoga a Jana Kociána 357.

Horký Jos. Edm., nmecký pe-
klad eského cestopisu sepsaného
Šaškem z Mezihoí 258.

Hormayer Josef von, ,Taschen-
buch', do nhož píše Palacký
genealogii hrabat Šternberk 63

;

,Archiv'; Dobrovský i Palacký
pracují pro ,Archiv' 92.

Horn Franz Christoph vzorem
Havlíkovi 559.

Hosius, vliv na Havlíka 576.

Hostinský O. o Palackém 70,

72.

Houdek V. oceuje Kalináka
496.

Houwaldovské motivy v prv-
ních básních Vocelových 41.

Holty, vliv na Sušila 186.

Holderlin, vliv na Nebeského
291.

Hrobo Samo Bohodar pispívá
do ,Hronky' 402 ; do levoské
.Jitenky' 405 ; .Odbírka od
Uenc ei Ceskoslavenské' 405
a n.

Hrubý J. V. o Klácelovi 172.

Hib V. Fr., ,Vdné Myšlenky
Vlastenskó v Rytmu' 154 ; hor-

litel pro asomíru 154 a n.

Hufeland, v peklade Palkovi-
ov vydal jej Fryaj 148.

Hugo V., Nebeský horuje pro
289; peklady z nho ve ,Slo-

vanu' 617.

Humboldt W. o ideách djin
124.

Hurban Josef M. dr., pispívá
do ,Hronky' 402; o Ludevítu Štú-

rovi 408; perod vnitní vlivem
Štúrovým 415 a n. ; napsal ped-
mluvu pro Cervenákovo ,Zrcadlo
Slovenska' 421 ; život a psobení
422 a n. ; zídil t. . ,Spolek
cestovatelský' 423; ,Cesta Slo-

váka ku bratrm slavenským na
Morav a v Cechách' 423 a n.

;

vliv Vocelv 424 a n; o ideách
Dobrovského 427; ,Nitra' 429;
,Svatoplukovci iU Pád íše velko-

moravské' 432; v šlépjích Štú-

rových 443; tiskne , Nitru' štú-

rovskou slovenštinou 445
;
proti

jHlasm' 452 a n. ; o odluce 456 ;

.Slovenské PohFady' 460 a n.

;

vlivHeglv, Schellingv461 an.

;

.Slovensko a jeho život literární'

462 a n.j H.—V. roník ,Nitry'

464 ; se Štúrem a Hodžou zídil
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.Slovenskou národní radu' 498;
politická poesie 499

;
proskribo-

ván od Kossutha 499 a n.

Hurdálek ve .Spolenosti eské'
116.

Hiibner J. V. pekládá romány
Laloutainovy 224.

z Hvzdy Jan, skladatel histo-

rických povídek 37 ; typický zá-

stupce rytíské romance u nás
46; jeho básn v ,Moravsko-
slezkénu!) asopisu pro lid' 164;
tením Havlíkovým 554.

Hyna K. F. jako filosof v po-
mru k Palackému 77.

Chalupka Adam, otec Samu-
elv 477.

Chalupka Jan, spolupracovní-
kem

,Hronky' 402; bratr Samue-
lv 477.

Chalupka Samo (Samuel), len
slovenské Jednoty literární v
Prešpurce 393; vzorem Štúrovi
411; život; ,Kocourkovo' 477 a
n.

;
,Jánošík' 478 a n.

;
politická

lyrika 498.

Chmela Josef, vydání ,Didak-
tiky Komenského' 113; ,Píse
hocha moravského' 157 ; zpraco-
vával Gellerta, Lichtwera, Pfef-

fela 375; v Hradci Králové 435.

Chmelenský J. Kr. haní ,Máj'

14; píše Celakovskému o (Pe-
myslovcích' Vocelových 50; pi-
spívá do es. as. musejn. 97;
Palacký mu adressuje slova o e-
ské literatue 111; píše o litera-

tue na Morav Celakovskému
157; vliv na V. Purcha IbO;
v ,Hrobech' Kolíbkových 272.

Chodžko a Kalinákv ,Svatý
Duch' 495.

Chocholoušek Prokop pstuje
historickou povídku 37; .Kocour-
kov' 227; Chocholoušek a Kalin-
ák 496; len strany radikáln
demokratické 515 ; redaktorem

,Praž8k6ho Veerního Listu* 529;
hann Havlíkem 705.

Chomjakov A. S. lenem mo-
skevského kroužku 556,

Chotek Karel hr., nejvyšší pur-
krabí 114.

Chrástok M. o Karlu Kuzmá-
nym 404.

Chytil Jan vydal V. sv. Bo-
kova ,Codexu' 159.

Chytil K. o Vocelovi 37, 39.

Immermann, ,Tulifantchen'
peklad Klácelv 178.

Jablonský Boleslav (Karel
Eugen Tupý) vzpomíná na Máchu
11; .Vlasti a tob' 207; J. V. Fric
o jeho vlivu na mládež 306; ,Tri

doby zem eské' a Turinského
,Jedna toliko vlast' 362; život;
,Básn' 366, 367 a n.

; ,Písné mi-
losti', ,V]asti mé a Tob' 368;
jako erotik 368 a n.

;
jako di-

daktik 369 a n.
;
,Rže Siónská',

.Vítzství kíže', ,Moudrost otcov-

ská' í,Salomon') 370 a n.
;
pispívá

do ,eské Vely' 587.

Jacobi má vliv na Palackého
74. 75.

JahnEug.. .Školné pobožnosti*
vydal Fryaj 148.

Jahn J. V. o Karlu Slavoji

Amerlingovi 196.

Jakubec Jan o Sychrovi 153;
o Havlíkovi 569, 670.

Jan arcivévoda a .Johanneuni'
ve Štýrském Hradci 84.

Janáek Leoš o .Utonulé Pavla
Kížkovského' 184.

Janda Bohumil o Sládkoviov
.Dtvanu' 471 a n.

Jandera Jos. Lad., uitel Hav-
líkv v Praze 543.

Jaroš F. L., švakr Havlíkv,
zakroil na prospch deportova-
ného Havlíka 665 ; navštívil Hav-
líka v Brixenu 666 ; zakroil
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optn ve Vídni ve] vci Havlí-
kov 667.

Jaszowski, ,Vojtch Bobow-
ski', vliv na Koubka 259.

Javrek a historismus ve vý-

tvarném umní 210.

Javrek Jan Jaroslav, redak-
torem .Vlastimila' 532.

Jedlika, báský akademik ve
Šávnici, chválí Vocelovy ,Pe-
myslovce' 50.

Jelaié bán zachránil Jánka
Krále 500.

Jilemnický, pseudonym Jana
Herzoga 357.

Jirásek A., ,Magdalena Dobro-
mila Rettigová' 203.

Jireek H., spolupracovníkem
Thunova ,Vídenského Denníku'
533.

Jireek Jos., len strany kon-
servativní 516; o asopisectvu
eského hnutí revoluního 524;

redaktorem ,Pražských Novin'

531 ; spolupracovníkem Thunova
jVídenského Denníku' 533.

Jirgl František, spolužák Hav-
líkv 546.

Jiík F. X. o vývoji eského
malíství 221.

Jodl J., prof., budí ilejší ruch
národní a literární v Brn 186.

Jordán J. P., prof., vydává
v Lipsku práci Palackého ,Ped-
chdcové husitství v Cechách'
pod svým jménem 129; styky
s Klácelem 175 a n.

; ,Jahrbcher'
563.

Josef arcikníže nauil se esky
z Chalupkova .Kocourkova' 477
a n.

Josefa císaovna francouzská,
styky s Kašparem hrabtem ze

Šternberka 82.

Jungmann Josef v Historii lite-

ratury eské uvádí mylné datum
narození Máchova 5; pedítá
Máchovu básniku 8 ; "styky s Pa-

lackým 62; o satku Palackého
v listé Markovi 69 nn.

;
pokusy

o eskou vdu národní 77; cho-
vání se družiny Jungmannovy
k nov založenému Museu 86;
Preslv ,Krok' a pomr jeho
k Cas. es. museum 95 a n.; pi-
spívá do eského asopisu mu-
sejního 96; z lánku ,0 klas-

sinosti v literatue' invekti-

vu na Jana Nejedlého Palacký
vypouští 97;,O rznní eského
písemního jazyka' 100; .Histo-

rie eské literatury'. Palacký
ji posuzuje 109; ,Slovník esko-
nmecký'. Palacký jej kritisuje

109 ; v komisi pro sbírání látky

pro ,Výbor z literatury eské'
118 ;

pomýšlí na eskou encyklo-

paedii 114; sekéním redaktorem
encyklopaedie 115; lenem ,Sbo-
ru k vdeckému vzdlávání ei
a literaturj^ eské' 116; ve .Spo-

lenosti eské' 116; s jinými vy-
dává provolání, týkající se zí-
zení fondu k vydávání eských
knih 116; .Slovník esko-nme-
cký' 117; vybízí Kollára k vy-
stoupení proti odštpencm od
jazyka spisovného 167; uitel
Koubkv 236 ;

jako pedchdce
Koubkv 248; vliv na eskou
literaturu 249; Nebeský si ho
váží 316 ; Nebeský uvádí v sou-

vislost snahy jeho s Máchovými
323 ; o Alexandreid 331 ;

pipi-
suje Janu Herzogovi ,Hyacinthy'

357; o bajce v literatue 376;

má vliv na Vinaického 381 ; v-
noval knihy prešpurské Jednot
studentské 392; Jungmannv (a

Preslv) ,Krok' v literární Jed-
not prešpurské 393 ; o poteb
jednoty spisovného jazyka 446;

odpovd Hurbanova na jeho sta
v ,Hlasech' 452 ; chválen od Vietze

544; .Historie literatury eské'
psobí na Havlíka 5.50; jfho
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slovník studuje Havlíek 558, 687

;

Havlíek prý(!) skládal na ne-

slušné verše 572.

Jungmann Josef Josefovi, syn
Jungmannv, vnoval knihy preš-

purské Jednot studentské 392.

Jungmanni bratí zneužíváni
Hankou 252.

Kabelik J. o Galašovi 149.

Kaer J. posílá oslavné znlky
na KoUára z pruského Slezska
157.

Kadavý Jan pijal štúrovskou
slovenštinu 445.

Kadlec K., ,0 poddanství a ro-

bot v zemích eských' 507.

Kalinák Jan, odchovanec Štú-

rv 464 ; hájí Sládkoviovu ,Ma-
rínu' 469; o Sládkoviov ,Dt-
vanu' 474 a n ; o Sládkoviovi
476 ; život a studie 489 a n.

;

láska k lidové poesii; vydání
knihy Ludevíta Štúra ,0 národ-
ních písních' 490 a n.

;
jeho verše

;

<!izí vlivy 491 a n. ; vliv Má-
chv 491 ; Heinev a Petofiv
492; vliv Czajkowského493; ,Mlá-

denec slovenský' 492 ;
,Serbianka'

493
;
prostedí domácí 493 a n.

;

,Svatý Duch' 495
;
,Reštavrácia'

495 a n.; politická poesie 499.

Kalivoda G., bohoslovec 188.

Kamarýt Jos. Vlastimil, psobí
na Máchu svými básnmi 8;

pispívá do es. as. musejního
•97;

,eské národní duchovní pís-

n' posuzuje Palacký 110; styky
s Marií Antonií 365 a n. ; horlil

pro Husa jako svtce 673.

Kamenický pispívá do eského
asopisu musejního 97.

Kameníek Fr. o reform škol

za Marie Teresie 140.

Kampelík František Cyrill, ja-

zykové novoty 100; o literatue
« vzdlanosti na Morav 157;
pidržuje se názor Trnkových

a Žákových 167 ; budí Moravany
187; pispívá do .Hronky' 402;
,Hlásník' 536.

Kamper Jaroslav o Vocelovi
41.

Kant má vliv na aesthotické
práce Palackého 73, 74 a n.

Kapper Siegfried, styky s Ne-
beským 320; stanovisko Havlí-
kovo proti nmu^ 643 ; kritika
Havlíkova jeho .eských List'
688, 691.

KaradžiéVuk Stefanovi, 8t3'ky

s Nebeským 315; styky s Havlí-
kem 553.

Karafiát Jan, obchodník v Brn,
umožnil vydati peklad Miltonova
,Ztraceného ráje' 156.

Karamzin N. M. tením Hav-
líkovým 558 ; vliv na Havlíka
576; Havlíek studuje jeho hi-

storii 663.

Karpinski, vliv La Fontainv
375.

Karr Alf. v Koubkov ,Snmu
ženském' 262.

Kaška J. o Máchovi 10 ; Mácha
v jeho vzpomínkách 11; pítelem
Nebeského 287.

Katkov, vliv Heglv 435.

Ka3'^sarov Andrej tením Hav-
líkovým 551.

Keller Gottfr. proti kléru 701.

Kellner-Hostinský Petr Záboj,

jeho proroctví 443 a n.

Kerner Justin má vliv na Ne-
beského 290; pomr k Nebe-
skému 334.

Kinský Rudolf kníže vydává
provolání, týkající se zízení
fondu pro vydávání eských
knih 116.

Kirjevskij J. V. lenem mo-
skevského sdružení 556.

Kirchner Josef, otec matky
Máchovy 5.

Kirša Danilov tením Havlí-

kovým 559.
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Klácel Matouš Fr., pomr jeho
k jazyku spisovnému 167 ; život

a studia Hi8 a n.
;
professorem

filosofie; vliv jeho na žáky; zba-
ven proíessury 170 an.; redak-
torem ,Moravských Novin' 171

;

má vliv na Nmcovou 171; pod
vlivem filosofie Heglovy 171 ; od-
chází do Ameriky 172

;
,Lyrické

básn', vliv KoUárv a Klopstok-
kv 172 a n. ; myšlenky jeho
básní 172 an.; jazyk jeho básní
173 a n. ; druhá sbírka , Básní'
174 a n. ; allegorická skladba
jLabe' 175; seznámení se s J. P.

Jordánem 175; ,Jahdky ze slo-

vanských les', ,Ferina Lišák'
atd. 175 a n.; vliv Rckertv,
Goethv 176; .Bajky Bidpajovy'
177; publicista 177 a n.; zpraco-
vání Immermannových ,Tulifant-

chen', peklad Goethova ,Fausta',

.Mostek' etc, .Poátky vdecké
mluvnictví eského', ,Dobrovda',
,Prprava k ladovd', lánky
v asop. musejním 178 a n.

;

návrh na zdokonalení asopisu
musejního; vdecká terminologie
179; spolupracovníkem Havlíko-
vých .Pražských Novin' 266 ; há-
jen Kuzmánym proti Chmelen-
skému 402; styky s J. M. Hur-
banem 426

;
pod vlivem týchž

filosof jako J. M. Hurban 461;
redaktorem .Moravských Novin'
536

;
pispívá do ,eské Velj'^'

a .Pražských Novin' 593.

Klebelsberk hrab a zemské
museum 85.

Kleist, vliv na Kociána 358.

z Kleist Jindich, peklady
Nebeského z nho 310.

Klejzar J. T., pítel Havlíkv
563 a n.; 678.

Klicpera V. K., pomr k Má-
chovi 31 : pstuje historickou po-
vídku 37 ; pispívá do es. as.
musejního 97; historická novel-

listika 210 ; v Hra dci Králové 435
politik 522.

Klopstock, jeho milenky a Lud-
mila v .Labyrintu' Voceiov 57

;

vliv na Koího 157; ohlasy v e-
chách 355 ; vliv na Jana Herzoga
a Jana Kociána 357 a n.

Knedlhans Liblínský Jan Sla-

vibor, len strany radikáln demo-
kratické 515; .Pražský Veerní
List' 526 ; redaktorem ,Pražského
Veerního Listu' 529.

Kneifel Reginald napsal ueb-
nici historie pro gymnasia mo-
ravská a topografii Slezska 145.

Kniažnin, vliv La Fontainv
375.

Kocián Jan, A. Novák o charak-
teristice jeho verš 355; in-
nost jeho 357 a n. ; vliv Klop-
stockv 357; Kleistv, Biirge-

rv, Goethev 358.

Kock Paul de. u Koubka 262.

Koí František psal ódy pod
vlivem Klopstockovým 157.

Kodym Fil., vliv Sychrv na
154.

Kodym Jan, spoluredaktorena
.Slovana' 617.

Kohl J. G. tením Havlíko-
vým 557; vliv na Havlíka 576.

z Kohútovic J., pseudonym
Hankev 147.

Kolár J. J., pomr k Vocelovi
43.

KoUár Jan, jeho pomr k By-
ronovi 1 ;

pomr k Máchovi 2

;

vliv na Máchu 7, 28; získal si zá-

sluhy o rozvoj eské formy bás-

nické 22; vliv na Vocelv
.Labyrint slávy' 58; o Herde-
rovi 74; pispívá do es. as.
musejního 97; jeho hnv na Pa-
lackého 97; jazyková novota
v 3. vydání ,Slávy Dcery' 100;
vliv na Palackého 123 ; o Morav
157; jeho básn v .Moravsko-
slezkém (!) asopisu pro lid' 164;
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rznost jeho erotiky od elakov-
ského 207 ; vliv na Koubka 238
an. ; 256, 258, 270, 272 a n.; hu-
manita u Koubka 268 ; v Koub-
kových ,Hrobech' 270, 272 ; Koub-
kovy ,Krotké znlky' a pomr ke
KoUárovi 276 ; vliv na Nebeského
282, 287; význam v literatue
554; vliv na domácí literaturu

356 ; vliv na Herzoga a Kociána
358; vliv na Vinarického 387;
modlou v literární Jednot pre-

špurské 393 ; vliv na ,Plody zboru
uenc' 394

;
jeho duch v ,Hronce'

397 a n.
; ,0 literarnéj vzájem-

nosti mezi kmeny a náeími
slavskými' 397 a n. ; Kuzmány
vystupuje proti nmu v zájmu
jednoty ei spisovné 401 ; spolu-
pracovníkem jHronky' 402 ; hájen
Kuzmánym proti Chmelenskému
402; ideje v levoské ,Jitence'
405; veleben od Pece 411; ,Slávy
Dcera' v prešpurské ,Spolenosti
literární' 412 a n.

;
jeho ideje

u Cervenáka 421 a n. ; vliv na Hur-
bana 429. Kollár básník u Štúra
438 ; o ,vlastn slovenském' náeí
444 a n.

;
proti jazykové odluce 446;

,Hlasové o poteb jednoty spi-

sovného jazyka pro Cechy, Mo-
ravany a Slováky' 446 a n. ; o po-
teb jednoty spisovného jazyka
proti Štúrovi 447 a n.; odpovd
Hurbanova na jeho staf v ,Hla-
sech' 452 ; od Hodže pokládán za
otce literární slovenštiny 455

;

jeho Mina a Sládkoviova .Ma-
rína' 466; myšlenky o vzájem-
nosti slovanské 507; chválen od
Vietze 544; vliv na Havlíka
548; ,Zpievanky' mají vliv na
Havlíka 551 ; vliv na Havlíka
552; ,Slávy Dcera' lekturou Hav-
líkovou na Rusi 558; Havlíek
prý (!) na skládal neslušné verše
572

;
pispívá do ,eské Vely'

587; idea literární vzájemnosti

slovanské u Havlíka 630; Hav-
líek vystupuje proti jeho ideji

vzájemnosti slovanské 631 a n,

;

vliv jeho na báse Havlíkovu
672; vliv na Havlíka 674 a n.

KoUer, Entwurf zu Geschichte
und Literatur der Aesthetik, po-
mr jeho práce k Palackému 73.

Kolovrat-Krakovský hr. Josef
a Museum 85.

Kolovrat Libštejnský hr. Fran-
tišek Antonín a Museum 85.

Komárek Fr. o Fr. Cyrillu Kam-
pelíkovi 187.

Komenský Jan Amos, Palacký
obnovuje a oišuje jeho památku
93 ; Palacký získává pro Museum
jeho pozstalost z Lešna 118.

Koperník u Štúra 437.

Kopitar B. dostává list od Pa-
lackého 63; žádá Palackého, aby
referoval o Palkoviov ,Slov-
ní ku' a Sychrov ,Pokusu eské
fraseologie' 105; vystupuje proti

pravosti sv. janského evangelia,

Libušina soudu, eských gloss

v Mater Verborum a Králové-
dvorského Rukopisu 250, 251

;

Koubek vyzýval Palackého a Sa-
faíka k vydání polemiky proti

nmu na obranu Libušina Soudu
atd. 252; Nebeský proti nmu
brání (!) RK 342; o J. Chalup-
kovi 478.

Kopp Ferdinand pispívá do
,Paleka' 217 ; len strany radi-

káln demokratické 515.

Koruna a jeho mšanský gen-
rism 210.

Kossuth Ludvikjako publicista

458, 459.

Kotzebue, Havlíek vybírájeho
kusy pro ochotnická pedstavení
578.

Koubek Jan Pravoslav, pi-
spívá do es. as. musejního 97;

charakteristika Koubka básníka

a uence 234; význam jeho 235
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a n. ; vliv Byronv, Lenauv atd.

235, 241; mládí a studie 236
a n. ; záliba v klassicismu 236;
vliv Josefa Dlabae 236; smý-
šlení národní a slovanské 236 a
n.; styky s literáty v Praze,, 237
a n. ; obdivovatel Kollára, ela-
kovského, Byrona 238 an. ; vliv

Kollárv na 239 a n. ; vliv Ce-
lakovského; lidová píse 240;
vliv Mickiewiczv 241, 260; Puš-
kina, Lermontova 241

;
pobyt

v Halii 241 a n. ; ideál slovan-
ské vzájemnosti 242 a n. ; za-

bývá se studiem polské a ru-

ské literatury 244; velebí Mickie-
wicze 244 a n. ; zamýšlí peložiti
Mickiewiczova ,Konráda Wallen-
roda', zpvy Niemcewiczowy a
Puškinova ,Pleníka' 245; opt
v Cechách; sekretáem u hrab.
Kašpara Šternberka na doporu-
ení Hankovo 247; professorem
247 a n. ; národn buditelské p-
sobení za professury 248; pr-
kopníkem nové fase v eské po-
esii 248 ; nepochopení úkol vde-
ckých 249 a n. ; Vdecká innost:
,O Králodvorském Rukopisu', ,Ja-
zyk a technika právnická Slova-
n', ,Slovo o filologii', ,Slovo o Pan-
slavismu', .Pehled statisticko-po-

litický hlavnjších jazykv a ná-
rodv evropských, zvlášt slovan-
ských' 249; lánky haliské:
,UÍamki genealogiczno-hystory-
czne', ,Milovníci Slovaniny u ná-
rod cizích', ,Rzut oka na wza-
jemnošc jazyka polskiego i cze-
skiego i stan ich literatury', ,Vý-
msky nkteré z mojí po polsku
napsané rozpravy pod názvem
Rzut atd.' 250

; ,0 Králodvorském
Rukopisu s obzvláštním ohledem
na jinoslovanské peklady jeho'
250 a n.

;
podporován Hankou

v žádosti o professuru 251 ; vy-
zývá Safaíka a Palackého k v-

decké obran Libušina Soudu
atd. proti Kopitarovi 252

;
,Slovo

o Panslavismu' 253 a n.

Koubek básník ; vlivy Kollára,
Celakovského, Langra ; vliv pro-
fessury na básníka 256 a n.

;

.Zíceniny Zvíkovské', ohlas my-
šlenek KoUárových ; srovnání
s Byronovou ,Eiegií na New-
stead-Abbey' 257 a n

;
.Vykla-

da znak panských. I. Minu-
lost 257 a n.

;
,Díkuinní císai

Ferdinandovi I. za dar sochy Cy-
rilla a Methodje do chrámu Týn-
ského' 258; ,Rokoko' atd. 259;
vliv Jaszowského 259: satiry,

Sylvestrova noc' a ,Snm žen-
ský', vliv Celakovského a
Langra 260; , Sylvestrova noc'
260 a n; ,Snm ženský' 261 a
n. ; ,Hroby básník slovanských',
,Ti sestry', .Krotké znlky',
, Básníkova cesta do pekel' 262
a n. ; intimní podnty jeho po-
sledních skladeb 263 a n. ; ne-
píjemnosti literární 264 a n.

;

politické smýšlení 265 a n. ; vy-
jednává s Havlíkem o založeni
asopisu 265 a n.; veejným
spolupracovníkem Havlíkových
,Pražských Novin' 266 ; Politické

lánky v Havlíkových .Národ-
ních Novinách': .Vyznání víry

i

politické snmovníka Víde-
ského'; e promluvená pi za-

hájení Slovanského sjezdu 267;
nadšení pro slovanskou vzájem-
nost; pívrženec politické strany
Palackého a Havlíkovy; .Vy-
znání politické víry' 268; vliv

reakce na poslední básn 268 a
n.

;
.Hroby básník slovanských',

vliv Kollárv 270 a n.
;
,Ti se-

stry' a vliv Kollárv 274 a n.

;

.Krotké znlky' atd.. .Básníkova
cesta do pekel' 275 a n.

;
.Krotké

znlky' a pomr ke Kollárovi a
elakovskému 276; ,Básníkova
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cesta do pekol', vzorem Ovidius,
Dante, Vergilius, Goethe, Langer
276 a n.

;
píbuznost snah Koub-

kových s Nebeským 282 ; svdí
o piet Nebeského k Lenauovi
292; len strany národn libe-

rální 515; politik 522; styky
s„ Havlíkem 578; pispívá do
,eské Vely' 587; pispívá do
jPražských Novin' 593; mírným
censorem ,Pražských Novin' 595.

Koželuha F. o Hankeovi 147.

Král' Janko, odchovanec Štú-

rv 464; život 481 an.; jeho po-
esie 482 a n.

;
pje o Jánošíkovi

jako Botto a Chalupka 486; po-
litická poesie 499 ; zachován ped
smrtí od bána Jelaie 500.

Král Josef o Vocelovi 49;
o Hiboví 155; o odporu Nebe-
ského proti asomíe 312 ; o Ne-
beském 348 ; o prosodii Turin-
ského 361; o Vinaického mí-
nní v prosodii 381.

Krasinski v pednáškách Koub-
kových 248.

Kraus, politik, soud Havlíkv
o nm 607.

Kraus A. o Goethovi a Ka-
šparu hrabti Šternberkovi 83.

Kronbauer R. J. o Máchovi
10.

Krouský, listy od Nebeského
295, 306, 314, 336.

Krummacher v ,Muze Morav-
ské' Galašov 150.

Kruše vydal ,Chronicon Nort-
mannorum' 663.

Krylov vzorem Celakovskému
375.

Kuba L. o Máchovi 12.

Kugler, vliv na Vocela 45.

Kuh David nadšen sympathi-
emi pro Slovanstvo 320 a n.

Kulda B. M., bohoslovec 188.

Kuzmány Karel, .Hronka' a

její spolupracovníci 397 a n.

;

pro spisovnou eštinu 400 a n.;

,Slovo k panu dru Jos. Chmelen-
skému' 402 a n.

;
.Ladislav', ,Béla'

403; vliv Goethva Vo88v403;
pijal štúrovskou slovenštinu
445; politická poesie 499

;
pro-

následován od Madar 500,

Kužník Jan, hanácké písn vy-
dány Fryajem 150.

Kynský Dom. si stžuje na hr.

Mitrovského 136 ; trvá pi jazyku
spisovném 167; peložil Lessin-
govy bajky 376; horši se na Ga-
laše pro nedostatky jazykové
stránky jeho ,Musy' 151 a n.

;

peklady klassik eckých a ím-
ských, Lessinga, Gresseta 155;
vliv Jungmannv 155; chválí
Sušilovy verše 186; styky s J.

M. Hurbanem 426.

Lafontaine v Galašov ,Muze
Moravské' 150; bajka v literatue
374 a n. ; vliv na Kniažnina 875

;

soud Zahradníkv o nm 377.

Lachenbauer P., biskup brnn-
ský 137.

Lachmann vzorem Nebeskému
325 ; vydal spisy Lessingovy
560.

Lamennais Hugues Félicité,

francouzský konvertita, má vliv

na Havlíka 548 a n. ; Havlíek
te jeho knihu , Slova vícího'
674.

Lang o Nebeském 331.

Langer Jaroslav psobí na
Máchu svými básnmi 7; horuje
v divadle 9 ;

pispvatel do CCM.
97; ,Den v Kocourkov' 227; pi-
rovnáván od Sabiny k Rubšovi
229; napadl Hankv nález 230;

Langer-Liscow a Rubeš-Rabener
230 a n. ; má vliv na Koubka 256,

260, 262, 277; na Nebeského 282;

soud J. V. Frice o jeho poesii

306; má za vzor Gellerta 375;
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ukázky jeho bajek u Jungmanna
376; smr jeho a Jednoty preš-
purské 478.

Lanštják O. H. proti Štúrovi
451 a n.

Latour, politik, soud Havlíkv
o nm 607.

Laub, nenávist proti všemu
slovanskému 316.

Launer Štpán, ,Našim milým
Slovákm' 499 ;

proti Štúrovi 451
a n.

LazarUS, vliv jeho na Nebes-
kého 352.

Lelek Cyprian, buditel Cech
v Pruském Slezsku, pomocník
Sušilv pi sbírání lidových písní
185.

Lenau Mikuláš, vliv na Koubka
235, 241 ; v pednáškách Koubko-
vých 248; v Koubkových (Hro-

bech' 270, 273 a n.; má vliv na
Nebeského 282, 291; Nebeský ho-

ruje pro Lenaua 289; lyricko-

epické skladby jeho vzorem Ne-
beského ,Protichdc' 301 a n.

;

proti kléru 701.

Leo Jindich, vliv na Štúra
v Halle 433.

Leopardi zdá se psobiti na
Máchu 30.

Lermontov, vliv na Koubka
24:1 ; chválen od Koubka 245
v pednáškách Koubkových 248
v Koubkových ,Hrobech' 271
tením Havlíkovým na Rusi 557
Havlíek z nho pekládá 687.

Lessing, vliv na Nebeského
289 a n. ; vliv na Nebeského kri-

tika 310; získává Židy pro národ
nmecký 319; Nebeský mluví
o jeho zásluhách 323; charakte-
ristika jeho od Nebeského 346
a n. ; reforma bajky

;
,Fabeln' 375

a n. ; chválen od V. Zahradníka
377; tením Havlíkovým 551;
má vliv na Havlíka 560, 570,

570, 579, 580, 58Í; Havlíek znho

pekládá 660; vliv na epigramy
Havlíkovy 677 a n., 682; Hav-
líek pekládá jeho epigramv
684; vliv na Havlíka kritika 688
a n.

Levý Václav, socha, zásluhy
Klácelovy o jeho vzdlání 171.

Lhota a historismus ve výtvar-
ném umní 210.

Libštejnský z Kolovrat hrab
František Antonín oznamuje, že
došlo svolení k vydávání aso-
pis musejních 90.

Lienbacher G. o tiskové svo-
bod 519.

Lichard Daniel, len slovenské
Jednoty literární v Prešpurce;
o Ludevítu Štúrovi 393

;
pispívá

do jHronky' 402; pijal štúrov-

skou slovenštinu 445; pronásle-
dován od Madar 500.

Lichtenfels, vliv na Máchu 9.

Lichtwer a bajka v literatue
375.

Linda, .Rozlinosti' 227; satira

na ženy 261.

Línek Antonín, uitel Havlí-
kv 540.

Liscow napadl Gottscheda 230;
pirovnání k Langrovi 230.

Logau, vliv na Havlíka a Hav-
líkv peklad nkolika jeho epi-

gram 570, 660, 677, 684.

Lori (Eleonora Šomková), mi-
lenka Máchova 12 nn

Lovicb ašfávnická ,Uená Spo-
lenost' 116.

Lubomírský Jií kníže, vliv na
Václava Štulce 388.

Luden Jind., professor v Jené
123.

Mabillon chválen Koubkem
252.

Macaulay tením Havlíkovým
v Brixenu 661.

Maciejowski, ,Historie zákono-
dárstva slovanského' pekládal
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Koiibok 249; vliv na Koubka
!274; v pamtech Hurbanových
416.

Magnuszewski slaven jest od
Koubka 245 ; v Koubkových ,Hro-
bech' 271.

Mach Václav, ,Vzpomínky' 5:

kollega Máclmv ze studii 11;

pemlouvá Máchu, aby zstal
v Praze 16.

Mácha Antonín, otec Karla
Hynka 5.

Mácha Karel Hynek vdom
uvádí ducha Byronova do ech
Inn.; pomr jeho k souasnému
básnictví eskému 2; píše Sabi-

novi svj soud o souasném bás-

nictví eském 2; vnjší životní

osudy 4 nn.; srovnání jeho života

s Byronovým 4 nn. ; vliv okolí

na jeho mládí 6; vliv lektury 6

nn. ; vliv Pokorného, Hindla,

Beneše, Fraka na jeho duševní
rozvoji; vliv Novalisv, Werne-
rv, Goethv 7; vliv poesie Kol-

lárovy a elakovského, ballad

Hnvkovského na j eho vdomí ná-

rodní 7; první pokusy nmecké 7;

jako filosof poíná esky básniti

7 nn. ; te básn Langrovy, Ka-
marýtovy 7, 8; poslouchá Jung--

manna a svuje se mu s prvními
pokusy svými 8;.první básnikíi
,Svatý Ivan' v Kramériusov ,Ve-
erním vyražení' 8; nadšen pro
divadlo 9; studuje mathematiku
a logiku 9; vystupuje jako ochot-

ník na jevišt v Štpánkov
,echu a Nmci' 9; setkává se

s Márinkou Štechovou.korrespon-
duje s ní 9; vliv Lichtenfelsv,
Exnerv; te Byrona, Goetha,
Schillera, Torcjuata Tassa, Heine,
Hájkovu Kroniku, Veleslavína,

Pajjrockého, Pelzla, Waltera
Scotta 9; láska k pírod 10;

studuje práva 10 ; styk jeho s Ja-

kubem Malým 10; jako herec-

ochotnik 11; setkává so s Eleo-
norou Tomkovou 11; láska jeho
k Lori (Eleonoe Šomkové) 12
nn.; ohlasy milostných boj v jeho
tvoení 13; žárlivost na milenku
a bolest, již mu láska pinášela
13; píše ,Máj' 14; vydání ,Máje'
pináší mu zklamání 14; výlet
na Krkonoše a cesta do Itálie

14; píše ,Mnicha', jímž se snaží
setásti so sebe vliv Byronv
14; chystá se založiti si vlastní

domácnost 15; odchází do Lito-
mic 17; narodí se mu syn 17;
tragická smrt jeho 18 nn.

;
jeho

dílo 21 ;
,Máj', rozbor a ocenní

21 nn. ; úel ,Máje': ,slaviti má-
jovou pírody krásu' 23 nn.; ne-
dostatky , Máje' 24 nn. ; stesk nad
ztraceným mládím v ,Máji' 25;
bol nad zklamanou láskou v ,Máji'

25 nn.
;
pomr ,Máje' k Byronovi

26 nn. ; drobné básn 28 nn.;
vliv elakovského, Kollára 28;
,Básn druhu rozmanitého' 28;
,Básn bez nápis a zlomky' 29;
charakteristika drobných básní
29 nn.; .Zoufalec' 80; odkaz na
Leopardiho 30; ,Prvotiny '(.Srdci
mému') 30; prosa 31 nn. ; studuje
staré knihy eské, aby se z nich
nauil pkné ei a slohu pro
svou prosu 31 ; vliv Klicperv a
Waltera Scotta 31 ; zlomky ro-

mánu ,Kat' 31 nn. ; jeho stil

32; , Cikáni', jich ocenní a- vý-
znam 32 nn. ; novella ,Márinka'
33 nn. ; celkové ocenní a vý-
znam jeho 34 nn. V pednáškách
Koubkových 248; jeho apologie

od Koubka 265, '271 a n ; vliv na
Nebeského 282, 288; ,Máj' vzo-

rem Nebeského ,Protichdc''
301 ; J. V. Fric o jeho vlivu na
mládež 306; sympathie k Židm
319; vliv na Nebeského literár-

ního historika 322 a n.; shoda
s V. Rábem; srovnání jich 360;

Literatura eská devatenáctého století. III. /l. 5t
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hájen Kuzmánym proti Chmelea-
skému 402; smr jeho a lite-

rární Jednota prešpurská 478;
vliv na Botta 487 a n. ; vliv na
Kaliuáka 491.

Mácha Ludvík, syn Máchv
17, 18.

Mácha Michal, bratr Karla
Hynka 18.

Macháek sKlicperou zástupce
historismu v literatue dramati-
cké 37; styky s Palackým 62;

pispívá do es. as. musejního
97; pijímá lánek Palackého
o djinách písemnictví eského
107; dramatik 361; jako lyrik

362 a n. ; vliv Goethv, Schillerv,
Vossv, Uhlandv, Platonv,
Svobodv 362, 363; ,Drobnjší
básn', ,Krasoeník', ,Heman z

Bubna' 363 ; list Vinaickému 363

;

korrespondence s Vinaickým
3S7.

Máchal J. o ,Cikánech' Má-
chových 33.

Máchová Marie, matka Má-
chova 5.

Majewski a RK 253.

Malý Jakub se stýká s Máchou
10; o Máchovi 10; o Vocelovi
37

;
pispívá do eského asopisu

musejního 97; stýská si na ne-
jednotnost Cech, Moravy a Slez-

ska 133; haní Klácela básníka
174; o Praze v letech padesátých
193; vyslovuje se nepízniv
o Koubkovi, jako professoru 249

;

o ,Protichdcích' Nebeského 306;
proti Havlíkovi 340 ; o Nebeském
345; ,Naše znovuzrození' 516;
o asopisectvu eského hnutí
revoluního 524; redaktorem
.Pražského Prostonárodního Li-

stu' 534 ; styky s Havlíkem 550

;

lekturou Havlíkovou na Rusi
558; polemika proti Havlíkovu
názoru o KoUárov ideji vzájem-

nosti slovanské 631; soud Hav-
líkv o nm 694.

Mandelslo J. A. tením Havlí-
kovým na Rusi 557; vliv na
Havlíka 576.

Mánes Josef, malí, nástupce
Antonína Dvoáka 211.

Maretc Antonín jako filosof

v pomru k Palackému 77.

Marek J, J. pispívá do es.
asopisu musejního 97; histori-

cká novellistika 210.

Maróthy Jan pispívá do
,Hronky' 402; do levoské ,Ji-

tenky' 405.

Maršan R., ,echové a Nmci
r. 1848 a boj o Frankfurt' 506.

Marie Antonie (Josefa Pedá-
lová) 364 a n. ; .Serafka', ,Myr-
hový vneek', ,Ke rozmari-
nový' 366 : vliv Chr. Schmida
366.

Martial, vliv na epigramy Hav-
líkovy 677 a n. ; o svých epi-

gramech 684.

Maák A. pispíval do alma-
nahu Volného 160.

Maan Jan, professor Havlí-
kv na theologii 547; Havlíek
mu vnoval báse 672.

Masaryk T. G. o Palackém
aesthetikovi 70; o ,Krásovd'
Palackého 75; o Palackém 76;
o myšlenkové podstat eského
hnutí revoluního 502; ,Karel
Havlíek' 511; o Havlíkovi 538
a n. ; o nereálním vlastenení
v duchu Havlíkov 695.

Mathisson má vliv na Václava
Raba 359.

Mattuška AI. o eských bálech
201; o V. Filípkovi 232; napsal
životopis B Jablonského 367.

Mauricius,pevor, dv operettv
150.

Medau K. V., nakladatej, na-
bídl Havlíkovi redakci ,eské
Vely' a ,Pražských Novin' 583.
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M[edvocký] o Clialiii)kovi 4H1.

Meiszner Alfred, styky s Ne-
beským 289

;
,Geschichte meinos

Lebens' 543.

Menzol Wolfgang chválen od
Havlíka GHD a n. ; Havlíkovo
vystoupení proti nmu (592.

Mtítternich, státník 504.

Meyer von Knonau a bajlca
v literatue 375.

Méchura dr., velkostatká,
styky s Palackým 67,

Méchura Leo])old seznamuje
se s Palackým 67.

Méchurová Antonie, sestra
Leopolda 67.

Mchurová Teresie, sestra An-
tonie, seznámení její s Palackým;
láska Palackého k ní 67 nn.

Mickiewicz má vliv na Koubka
241 ; veleben od Koubka 244 a
n.

;
pekládán Koubkem 245 ; vliv

na Koubka nezanechal v nm
hlubších stop 246

; v pednáškách
Koubkových 248

;
,Pan Tadeusz',

vliv na Koubka 260 ; vliv na Ne-
beského 282, 292; jeho lyricko-
epické skladby vzorem Nebe-
ského ,Protichdc' 301; Nebe-
ský proti nmu brání (?) R K
342

;
peklad ,Konráda Wallen-

roda' od Václava Štulce 388;
ten v literární Jednot prešpur-
ské 393; v prešpurské ,Spole-
nosti literární' 412

;
pomr ke Goe-

thovi 437.

Mickiewicz básník u Štúra
438; jeho ,Pan Tadeáš' a Slád-
koviova ,Marína' 468 ; tením
Havlíkovým 551

;
,Konrád Wal-

lenro tením Havlíkovým na
Rusi 559; Havlíek pekládá jeho
básn 660; Havlíek studuje jeho
básn v Brixenu 661 a n.

Mikovec F. B., publicista 43;
,Lumír' otiskuje Kalinákovy
novelly 496.

Mikšíek Matj, .Sbírka po-
vstí moravských a slezských*,
.Národní báihorky', .Pohádky a
povídky lidu Moravskóho' 104;
žák Klácelv 170.

Millauer v deputaci pro zí-
zení Musea 86 ; v redakním ko-
mitétu asopis musejních 90.

Miller J. M., .Sicgwar 364
Miosié Kaié Andrij tením

Havlíkovým 559.

Mitrovský hr. Antonín BedKch
z Nemysle, list Kašpara hrabte
Šternberka k nmu za podporo-
vání žádosti k vydávání asopis
musejních 89; podporuje histo-
rická studia 135 a n.

;
jeho po-

pudem zízena pi moravské
akademii stolice jazyka eského;
museum v Brn 135 ; má zásluhu
o zachování knihovny Cerroniho
Morav 144; zajistil Bokovi pod-
poru k vydávání pramen hi-

storie moravské; zpsobil jme-
nování Boka historiografem a
archiváem markrabství morav-
ského 159.

Mitrovský hr. Jan Bapt., jeho
piinní o založení Hospodáské
spolenosti v Brn 137.

Mittner Em., bohoslovec 188.

z Modeny Tomáš, soud Voce-
lv o nm 51.

Monse J. V. o touze po tení
na Morav 138

;
pekládá do ,mo-

ravského' jazyka 139; vymohl
si stolici eského práva na uni-
versit olomoucké 143; píše bro-
šurky pro lid 147 ; obrací pozor-
nost k lidovým písním 181.

Montesquieu má vliv na Hav-
líka 626.

Moravec Fr. napsal uebnici
djepisu pro gymnasia moravská
145.

Mošen Julius snad má vliv na
Nebeského ,Protichdce' 301

;

51*
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peklad básn jeho od Havlíka I

542, 672.
I

Mourek V. E. o Palackém 92 ;i

o nmeckém asopise musejním
93; cituje list Palackého Kopita-

rovi o píinách neúspchu n-

;

meckého asopisu musejního 94.

Možný Jan pispívá do ,Pa-
leka' 217. !

MudraFr. radil Havlíkovi, aby
j

se vzdal redakce jednoho listu

585. i

Muay vede slovenské student-

1

stvo v Prešov 404.
j

Miiller Ant., professor Havlí-
kv v Praze; vliv na Havlíka
543 a n.

Miiller W., básnický romantik
225.

Miillnerovské motivy v prvních
básních Vocelových 41.

Nannucci vydal italskou an-
thologii starších kus 112.

Napp Ant., prelát, píznivec
Klácelvl70; charakterisuje Klá-
cela 172.

Napp C, pomr jeho k jazyku
spisovnému 167.

Navrátil B. vydal listy Palác-
i

kého Bokovi 158.

Nebeský o Museu 85, 89; o d-
jinách Musea 120; jest jako
Koubek prkopníkem nových
smr v poesii eské 2-18; vliv

na vývoj jazyka eského a li-

teratury 249; innost jeho proti

Koubkov 250; stesk na sou-
asnou spolenost 265 ; spolupra-
covníkem Havlíkových ,Praž

ských Novin' 266; vnování
básn Na smrt Lenauovu v Koub-
kových ,Hrobech' 274; po-
všechný význam 282 a n. ; mládí
a studie 285 a n. ; národní a slo-

vanské probuzení 286; vliv Kol-
lára a Sabiny 287 a n.; vliv K.
H. Máchy 288; vliv literatur}'

nmecké 288 a n. ; vliv Lessin-
gv 289 a n. ; Herderv a Goethv
290; vlivy nmeckých romanti-
kv a byronist 290 a n. ; vliv

Bachv, Novalisv, Holderlinv,
Heinev a Lenauv 291 a n.,

Mickiewiczv 292 a n., Byronv
293 ; vlivy eské a vlastní indi-

vidualita 293 a n. ; vliv pomrv
osobních 295 an.; základní ráz

poesie Nebeského 296; básn
drobné: ,Píse hrobní' 296 a n.

;

vliv Goethv 297: Písn mi-
lostné a pírodní 297 a n. ; básn
vlastenecké 298 a n ; vliv W.
Scottv 299: básn reflexivní

300 a n.
;
,Protichdci 301 a n.

;

vliv Jul. Mosenv (?) 302; ve-

den k filosofii vlivem Heglovým
a snad i Herdrovým 305; umlk-
nuti jeho poesie; píiny toho
305 a n. ; Neruda o jeho významu
pro vývoj eské poesie 306; pe-
klady z Jindicha zKleist: , Pro-

pasti srdce', , Mocnost hudby',
,Žebrácká Lokarnská', ,Visi-

oná' 310; kritik, vliv A. W.
Schleglv, Herdrv, Lessing-v
310; jeho nechut k pseudoklassi-
cismu a asomíe 311 a n. ; názor
jeho o lidové písni a jejím na-
podobení 312 a n. ; referát jeho
o sbírce Erbenov 3l2; chválí

,Ohlasy' elakovského a ,Ky-
tici' Erbenovu; posudek Ran-
kova spisu ,Aus dem Bohmer-
walde' ; vliv na Boženu Nm-
covou 313; listy Krouskému 314;
odjezd do Vídn; vlivy vídeské
314 a n. ; sblížení s Havlíkem;
spolupracovnictví ,Pražských No-
vin' 318; .Nkolik slov o filo-

sofii' 318 a n; snahy o získání

Žid pro eský národ 319 a n.;

vliv Kuhv 320 a n; ,Nco o po-

mru Slovan a Žid' ;
,Slované

a Židé', ,Rabbi Lob'; ,Zed rab-

biho Judy Chasida'; Židovské
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vzi)()mínky', ,0p5t nco o Židech'
•32U a n.

;
pechod k studiím lite-

rárná historickým 822 ; vlivy n-
mecké literární historie roman-
ticko : bratí Schlegel, Herdera
a Lessing-a 322, 323 a n. ; vliv
Tiecka, Gorresa, Grimm, l^hlan-

da, .Dunlopa, Schuberta, Lach-
manna, Goetha 324 a n; ,Nkolik
slov o literární historii' 325; vliv

Wolfv 325, 350; Gervinusv 325
a n., 348 ; význam methodickó re-

formy jeho 327 a n.
;
podnty po-mr vnjších na jeho studie lite-

rárn historické 328 a n. ; vycho-
vatelem v rodin rytíe Neuberka
329

;
,Písn bratra Jana Augusty,

kteréž dlal ve vzení', ,Tristram,

velký rek', ,eská Alexandreis'
330 an.; ,Zlomky djepravných
básni' 331 a n.

;
,Spor duše

s tlem' 332
;

,Legenda o Je-

žíšové dtinství', ,Mastiká', , Li-

teratura lidu', ,Zpráva o ruko-
pise Májového snu' 333 a n.

;

,Osielo dít' 334 a n. ; innost
politická 335 an.; ,Náhled o po-

litice Rakouska', ,0d 11. Bezna
do 11. ervna' 336; docentem
ecké literatury a djin eské
poesie ; redaktorem musejního
asopisu a sekretáem musejním
a eské Matice 338 a n.

;
,Slovo

k laskavému obecenstvu'; ne-

snáze pi redakci Musejníka 340;
lánky z oboru eské literární

historie po r. 1849 : ,Kralodvorský
rukopis', ,Král Václav I., mi-
lostný básník nmecký' 342 a n.

;

,Stará literatura eská', ,Le

genda o sv. Alexiovi,' ,Souvká
píse hanlivá na Husity', , Verše
na Husity', ,Dv staré satiry'.

,Bydžovští ševci' 343; spor s I.

J. Hanušem : ,Aristarchus redi-

vivus, Ein offones Briellein an
Dr. I. Hanuš' 344 a n. ; affaira

Tagesbotská 345; sblížení s Ne-

rudou a Hálkcm345; vzdává so
redakce Musejníka 345; ,IlukopÍ8

Kralodvorský a p. M. fíiidinger',

,Nová akta ve pi o Rukoj)Í8
Kralodvorský', ,Fr. Miklosicli

o slovanských jménech', lánek
o RK v Kobrové Nauném
slovníku, životopis V. Hanky
346; studie a peklady z poesie
svtové 346 a n. ; studie a pe-
klady z eckého dramatu : Aristo-
fanových ,Acharnských' a ,]iy-

tí'; ,Tragickó básnictví ek'
347; peklady z Aischyla: ,Eu-
menidy,' ,Prométheus' 347; ,Hry
atellské a mimus', ,iímská sa-

tira', peklad Aristofanových
,Žab', Plantových , Pleník', Te-
rentiových ,Bratí', Aischy-
lových ,Choefor' a ,Agamem-
nona' 348; studie o starším an-

glickém a španlském dramatu

:

,W. Shakespeare', ,Calderon de
la Barca' 348 a n.

; ,Španlské
romance' 349 a n ; vliv Ticknorv,
Schack v, Herderv 349, 350; Mic-
kiewiczv, Puškinv, Goethv,
Shakespearv 349 a n. ; Bj-ronv
350; ,Kytice ze španlských ro-

mancí' 850; studie a peklady
novoeckých písní 350 a n.

;
,Svát-

ky a slavnosti v nynjším
ecku', .Pohební obady u ny-
njších ek', ,0 novoeckém
národním básnictví', ,Novoecké
národní písn' 351 a n. ; vliv e-
lakovského 351; Lazarusv a
Steinthalv, Schiefnerv, Castré-

nv a Grimmv 352
;
,Kalevala'

352; ,Djiny Musea království

eského' 352 aji.
;
poslední plány

literární 353
;
politik 522

;
pisp-

vatelem ,eské Vely' 585;^ pe-
jímá od Havlíka redakci ,eské
Vely' 585; pispívá do ,eské
Vely' a ,Pražských Novin' 593;

podle jména redaktorem ,Nár.

Novin' 605.
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Nedle Filip, theolog v Brn
146
Nejedlý Jau, .Hlasatel', pomr

jeho k ,asopisu eského mu-
sea* 95 ; invektiva na v lánku
Jungmannov 97; o Komenském
107; vliv jeho pojetí vlastenectví
222; pomr k Vinaickému 381;
vnovalknihy prešpurskéJednot
studentské 392.

Nejedlý Vojtch pispívá do
eského asopisu musejního 96.

Nejedlý Zd. o Palackém aesthe-
tikovi 70; o Palackém 75; o d-
jinách eské hudby 211.

Neruda Jan, žák Koubkv
248 ; o Koubkovi 269 ; chválí Ne-
beského 283; o významu Ne-
beského na vývoj eské poesie

306; vydal drobné básn Nebe-
ského 309 ; sblížení s Nebeským
345; o Nebeském 350; o Jablon-
ském 373.

Nestor, Havlíek o kronice jemu
pipisované 663.

Neuberk Jan ryt. a ,Archaeo-
logický sbor musejní' 120; Ne-
beský u nho vychovatelem 329;
ve styku s Nebeským v politice

336; odchází z Musejní spole-
nosti 339.

Nmcová Božena, vlivKlácelv
na ni 171; pirovnání k Frant.
Pravdovi 210; vliv Nebeského
313; Nebeský hodlal napsati její

životopis 353; jejím rádcem je

Samo Chalupka 477; ,Babika'
a Kalinákova .Reštavrácia' 496;
pispívá do ,eské Vely' 585.

Niemcewicz, jeho zpvy hodlá
peložiti Koubek 245.

Nosák Bohuslav pispívá do
,Hronky' 402; do levoské .Ji-

tenky' 405.

Novák Arne o Klopstockov
vlivu na poesii eského obrození
157, 355; o ,Výboru z prací Fr.

|

J. Rubše" 219 ; o charakteristice I

verš Herzogových a Kociáno-
vých 855,

Novák J. V. o Palackém 107,
113.

Nováková T. o Rettigové 203.
Novalis, vlivná Máchu 7; vliv

na Nebeského 291.

Offenbach, pomr k Rubšovi
221.

Ohéral J. peuje o .Moravsko-
slezký(!) asopis pro U 164;
o Klácelovi 174; styky s J. M.
Hurbanem 426.

z Oleska Václav, jeho sbírka
lidových písní psobí na Hav-
líka 551.

Olík první vyslán na cesty od
.Spolku cestovatelského', založe-
ného J. M. Hurbanem 423.

Oller, editel školy v Jihlav
540.

Ossian, soud Koubkv 252.

Otte, vliv na Vocela 45.

Ovidius vzorem Koubkovi 277.

Owen John, napodobeniny
Martialových epigram 569.

Oser Christian, íilosof nmecký
392.

Padlesák Jan, uitel Havlíkv
v Praze 543.

Palacký Jií, otec Fr. Palac-
kého píše pro lid 147.

Palacký Fr. poádá práv látku
k djinám husitství, když vyšel
Vocelv .Me a kalich' 52;
styky se Svobodou, Presly, Han-
kou. Machákem 62; spáteluje
se s Dobrovským a Jungmannem
62; život a styky spoleenské
v Praze 62 nn. ; cvií se v palaeo-
grafii u Dobrovského, jest V3'-

chovatelem u Absbase, dopo-
ruen od Dobrovského hrabatm
Kašparu a Františku Šternber-
kovi 63; horuje pro historickou
práci v list Kopitarovi 63 ; získal
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si hrabte Františka Šternberka;
,hrabcí archivá' 63; uvolil se
dokoniti Pubikovu ,Ohrono-
logische Geschichte Bohmoiis'
tí4 nn. ; pirovnání k Pubikovi
65 ;

jmenován od stav zemským
historiografem, ale dvorní kan-
celá to neschválila 65; zanechal
pokraování díla Pubifikova a
chystá se psáti úplné djiny
eské 65 ; Palacký historiografem
65; úast na spoleenském ži-

vot pražském 66 ; vychovatelství
v rodin Ahsbasov, styk s hra-
baty Šternberk}', eské jazykové
hodiny u knížete Karla Schwar-
zenberga a knžny Auersper-
govy 67; navštvuje barona Ast-
felda, rytíe Rittersberka, barona
Stentsche, bankée Dessauera,
lékae Helda, hospodáského radu
Eberta, jest vrným pítelem
Karla Egona Eberta 67; sezna-
muje se s advokátem drem Mé-
churou, s mladým Leopoldem
Méchurou a jeho sestrami Antonií
a Teresií ; láska jeho k Teresii

67 nn. ; oddán s Teresií Mchu-
rovou; soud Jungmannv o tomto
satku 69 nn. ; Práce aesthetické

a filosofické 70 nn. ; formuluje
své theorie aesthetické 70 nn.

;

práce jeho aestlietické petrženy
pobytem ve Vídni a píchodem
do Prahy 71; Šafaík jej vybízí

k pokraování ve studiích aesthe-

tických 71 nn.
;

poslední práce
aesthetická72; práce aesthetické:

,Das Sciione, ein philosophischer
Versuch'; ,Pehled djin kráso-

vdy a její literatury'
;

,Povšechné
zkoumání ducha lovího v jeho
innostech'; ,0 krásovd'; ,0 krú-

socitu'
; ,0 pvodu kominosti a

traginosti' 72; ,Pehled djin
krásovédy a její literatury', pr-
pravná studia a rozbor 72 nn.

;

vliv Blaira, Addisona, Bouter-

weka, Schillera, iiurdera, Kanta
72 a n.; ,Krásovéda ili okraso
a umní knihy paterý', pomér
k Baconovi, Kantovi, Jacobimu,
Herdorovi, anglickým intollcktu-

alistfim a moralistm stoleti

XVIII. 7;í a n.; vliv Shaflosbu-
ryv 74; vliv Platonv na 75*.

vliv Fichtev 75; Žigmondyho,
Jacobiho, llerdera a Platona 75;
Palacký jednak žák Kantv,
jednak jeho odprce 75 ; ráz
a význam jeho studií aesthe-
tický^ch 75 nn. ; význam aesthe-
tických a filosoíických studií na
jeho v5'voj 76 nn.; vliv jeho
prací aesthetických na novoeský
vývoj literární 77 nn. ; vj^znam
jeho pro eskou filosofickou termi-
nologii; ,Okus eské termino-
logie filosofické' 77 nn.

;
peklad

ásti Platonova Faidra 78; vliv

Dobrovslvého 78 a n. ; o Do-
brovském 79 ; o Františku a Ka-
šparu Šternberkovi 80 nn. ; o Mu-
seu 84; v rozmluv o beznadj--
nosti stavu musejního 87 nn.

;

jeho návrh vydávati dva aso-
pisy musejní 88 nn.

;
pijal ro

akci asopis musejních 90, 91

a n.
;
pracuje pro Hormayrv

Archiv 92; pispívá do nmé-,
ckého asopisu musejního 93;

v list B. Kopitarovi o píinách,
neúspchu nmeckého asopisu
musejního 93 n.; v podání Ka-
šparu hr. ze Šternberka o pí-
inách neúspchu nmeckého
asopisu musejního 94 ; o roz-

dílu mezi eským a nmeck5'm
asopisem musejním 95 ; ener-

gické vystupování jako redaktora
97 nu.; pedmluva k XI. roníku
,asopisu eského musea' 98

;

vzdává se redakce asopisu mu-,

sejuího ve prospch Safaíkv
98; vývoj jazykový 98 nn.; pr-
prava jazyková ped píchoden\
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do Prahy 99 nn. ; vliv Palkoviv
!i Jungmannv 99; zabývá se

starými památkami po stránce

jazykové; ,Píspvky ku glos-

sarium ei eské", , Popis staro-

eských osobních a kestních
jmen", ,An- iind Aussichten der
bohmischen Sprache und Lite-

ratur vor 50 Jahren' 99 a n.

;

o jazykovém stanovisku Jana
Nejedlého 100; varuje KoUára
ped jazykovým novotaením
100; o novotaení Trnkov; du-
plika jeho na Trnkovu repliku

<,0 eském jazyku spisovném')
101 a n., o novotaení Žákov
a Trnkov 102; vystupuje proti

pílišnému konservatismu staro-

milc proti Palkoviovi; proti

jazykovému radikalismu 103

;

proti jazykovým snahám Štú-

rovc : ,Hlasy o poteb jednoty
jazyka pro Cechy, Moravany a
Slováky'' 103; ,Má-li pravopis
eský ím dále tím více se do-
konaliti', replika proti Hankovi
104; innost literárn historická

a kritická 104 a n.; ,0 ei a
literatue' 104 a n.; ,An- und
Aussichten der bohmischen Lite-

ratur', rozbor a úsudek o této

práci 105 a n.
;
poíná psáti

lánek o djinách písemnictví
eského pro Eichhorna 107; o J.

A. Komenském 107; charakteri-

suje Dobrovského 107 an. ; cha-

rakterisuje hrab. Šternberky;
,0 pranostikáeh a kalendáích
eských zvlášté v XVI. století

108; innost kritická a referent-

ská 109 a n. ; kritika dl vde-
ckých 109 ; kritika dl krásné
literatury 109 a n. ; literární

zprávy a pehledy 110 a n.

;

pée o vydávání starších lite-

rárních památek
;

,Výbor z lite-

ratury eské' a pomr Palackého
k nmu 111 a n.; se Šafaíkem

vydává ,Die altesteu Denkmaler
der bohmischen Sprache'; ,Vý-
bor z literatury eské" 112 an.

;

v komisi pro sbírání látk}' pro
,Výbor z literatur3- eské' 113;
organisátor práce národní a v-
decké: pípravy k vydávání
eské vdecké encyklopaedie

;

Palackého nástin chystaného díla

;

dlí práci pro toto dílo 114 a n.

;

sekním redaktorem encyklo-
paedie vdecké 115; lenem
,Sboru k vdeckému vzdlávání
ei a literatury eské' 116;
s jinými vydávají provolání, tý-

kající se zízení fondu k ^vydá-

vání eských knih, .Matice eská'
116; jednatelem , Matice eské'
po Jungmannovi a Preslovi, ,Pe-
hled dstojník i úedník zem-
ských i dvorských ve království
eském' 117; ,Staí letopisové

eští' 118; jWiirdigung' ; ád-
ným lenem ,Uené spole-
nosti' ; tajemníkem .Uené spo-

lenosti' 118; návrh na zbudo-
vání nového musea 119; vnitní
reorganisace musea; Palacký
jeho jednatelem; ,Archaelogický
sbor musejní' 120; omuseul20;
ocenní jeho innosti organisá-
torské 120 a n. ;

prprava histo-

rická 121 a n.
;
program jeho

práce historické 121 a n.
;
podnt

k jeho pracím historickým 122
a n. ; styky jeho s KoUárem a
Benediktim 123 ; o dležitosti
doby husitské 123 ;

píše Kollá-

rovi o historii 124; vliv Herde-
rv, Blairv, Bolingbrokev,
Rottekv 124; jeho nadání hi-

storické ; navržen za pokrao-
vatele Pubikových ,Djin'

;

uloženo mu vydati ,eské leto-

pisy'
;

jWúrdigung der alten

bohmischen Geschichtschreiber*
126 a n. ; stavové mu ukládají,

aby napsal eské djiny; pí-
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pravá k nim, studie v archivech
a knihovnách; ,Všeobecný ataro-

íoský kalendá' 1'27 a n.
;
pi-

pravuje eský diplomatá 128;
, Popis království eského' 128;

, Archiv eský' 129; o staro-

eských pomrech právních 129;

,Geschichte von Bolimen' —
píprava k ,Djinám národa e-
ského' 129 a n.; pipomíná Bo-
kovi dležitost jeho postavení
158 a n.

;
proti novotaeni jazy-

kovému na Morav 166 a n.

;

sbírá národní písn na Morav
181; jako pedchdce Koubkv
248; Vliv na vývoj eského ja-

zyka a literatury 249 ; rozsáhlost

jeho innosti proti Koubkov 250;

dvuje v padlky 251; vyzý-
ván od Koubka k obrané Libu-
šina Soudu atd. 252 ; Palacký a
Šafaík, ,Die altesten Denk-
maler' 253 ; repraesentant strany
politické 26 -í; Nebeský uvádí
v souvislost snahy jeho s Má-
chovými 323; literární historik

vyniká nad Nebeského 328 ; sblí-

žení jeho s Nebeským 329 a n.;

•o Alexandreid 331 ; ve styku
s Nebeským na poli politickém

336
;
pedchdcem Nebeského

v redakci Musejního asopisu
338; vyštván z Musejní spole-
nosti 339; pítelem Františka
Schneidra 378; vnoval knihy
prešpurské Jednot studentské
592; asopis musejní v literární

Jednot prešpurské 393; bydlil

v Trenín v dom otce Ludvíta
Štúra 408; o poteb jednoty
spisovného jazyka 446; dostává
odpovd od J. M. Hurbana na
sta v , Hlasech' 452; názor
o úkolu Rakouska 506 a n.; pro-
gram národnostní federace 510;
program austroslavistický 512;
vdcem strany národn liberální

-515; Palacký a strana konserva-

tivní 51G; Palacký politik 522;
doporuil Lvu Thunovi V, V,
Tomka za redaktora .Pokroku'
527; mezi zakladateli ,l'nionu'

528; ,Gedenkblatter' 528; stano-
visko ,Vlastimila' k nmu 532;
pedákem za eského hnutí re-

voluního 538 ; chválen od Vielze

544; na stran Havlíkové 583;
rádcem Havlíkovým v jeho red-

aktorské innosti 584; rádcem
Havlíkovým vbec 593; poslan-
cem s Havlíkem 597; píše do
,Nár. Novin' 606; v Havlíkov
,Duchu Nár. Novin' 620 a n. ; stou-

pencem austroslavismu jako Hav-
líek 633, 635; vliv na Havlíka
v otázce federace Rakouska 634;
vliv na Havlíka v otázce e-
ského státního práva 686; vliv

na Havlíka vbec 637, 659;
nepeje si, aby Havlíek zasta-

vil vydávání , Slovana' 651 a n.

;

posílá Havlíkovi knihy do Bri-

xenu 663 a n. ; u rakve Hav-
líkovy 669; bojuje o povzne-
sení literatury 688 , na stran Hav-
líkov v kritice Tylova .Posled-

ního echa' 696 ; navrhl Havlíka
za redaktora ,Pražsk5'ch Novin'
a ,eské Vely' 697; pesvdil
Havlíka o nebezpeí v pípad
obeslání snmu frankfurtského

698
;
povzbuzuje Havlíka v exilu

k práci literární 704 a n.

Pálkovi Jií, vlivná Palackého

99; ,Slovník esko-nmecko-la-
tinský'. Palacký vyzván Kopita-

rem, aby o nm referoval 105;

,Institut literatury slovenské'

116; peklad Hufelanda V5'^dán

Fryajem 148; o .Ortografii' Fry-
ajov 152; invektiva Kuzmá-
nyho proti jeho ,Tatrance' 402

;

jako professor zastupován L. Štú-

rem412, 435; proti Stúrovi451an.
Pallavicini, Vocel vychovate-

lem v jeho rodin 41.
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Panczner Ondej pispívá na
vydávání Hromádkových ,Prvo-
tin' 156.

Paoli Betty, peklady od V.
Furcha 180.

Paprocký tením Máchovým 9.

Parízek, historická uebnice
146.

Parízek Aleš a bajka v litera-

tue 375.

Pascal, vliv na Havlíka 658.

Pasek Jan Chryzostom tením
Havlíkovým na Rusi 559.

Paul Jean, vliv na Nebeského
290.

Pauliny-Tóth V. napsal životo-

pis J. L. Hurbanv 422; politi-

cká poesie 499; pronásledován
od Madar 500.

Pavlov M. G. lenem moskev-
skélio kroužku 556.

Pec (Petz) Leopold, luterský
fará, vliv na Štúra 410 a n.

Peírka Josef, peklad dl Chr.
Schmida 366.

Pedálová Josefa, dívjéí jméno
jeptišky Marie Antonie 364 a n.

;

,Serafka', ,Myrhový vneek',
,Kerozmarinový' 366; vliv Ohr.

Schmida 366.

Peka Josef o Palackém 63,

66, 76, 118.

Pellico Silvio, italský básník a
publicista 706.

Pelcl F. M. tením Máchovým
9; vliv na Vocela 44; ve ,Spo-
lenosti eské' 116.

Peinka F. V. o Pancznerovi
156.

Pestalozzi, peklady z nho
v Havlíkových ,Nár. Novinách'
604.

Pšina Václ. M. z echorodu
dal první podnt ke zízení spolku
na .podporu eské literatury 156.

Petofi, vliv na Kalináka 492.

Petrarca, Koubek' o nm 258.

Petráš Josef svob. pán s bi-

bliofllem kanovníkem ehoem
hrabtem Gianinim zakládá ,So-

cietas incognitorum' 142.

Peti J. Ch. tením Havlíko-
vým na Rusi 557; vliv na Hav-
líka 576.

Pfeffel v Galašov ,Muze Mo-
ravské' 150; bajka v literatue
375.

Picek V. Jaromír, básnika
o libozvunosti eštiny 163; len
strany konservativní 516; redak-
torem ,Pražských Novin' 531

;

Havlíek se posmívá jeho senti-

mentální erotice 698.

Pí J. L. o Vocelovi 37.

Pichl Josef Bojislav MUDr.,
redaktorem Kramériusova ,Ve-
erního vyražení' 8,232; redakto-
rem ,Svatováclavského Poselství'

526 ; redaktorem .Pardubického
Hlasatele' 535; pispívá do ,Praž-
ských Novin' 593.

Pila Ad. o touze po tení na
Morav 138 ; napsal uebnici dje-
pisnou pro gymnasia moravská
145.

Pinkas A. M. dr., len eské
strany národn liberální 515;
redaktorem ,Unionu' 528; poslan-
cem s Havlíkem 597; nechtl
pijmouti do ,Unionu' politický

lánek Palackého 634.

Pinkas Sobslav illustrátorem

Havlíkova ,Šotka' 612 a n.

Piter P. Bonav. sbírá prameny
k djinám Morav}'^ 144.

Pláten, parafrase sentencí jeho
u Koubka 276; vzorem K. S. Ma-
chákovi 363.

Platon, vliv na Palackého 75.

Plaucar Frant., vicepraeses
v pražském seminái za Havlíka
547, 549.

Podlipský J. dr., redaktorem
,Lípy Slovanské' a ,Novin Lípy
Slovanské 530; o Havlíkovi 668.
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Pogodin Michal Petrovi, pro-

fessor v Moskv, jemu Havlíek
doporuen Šafaikem 553 ; lenem
moskevského kroužku 55(5 ; upo-
zornil rodinu Šafaikovu na o-
goFa 564; vliv jeho v Havlíko-
vých ,Obrazích z Rus' 576; Hav-
líek studuje jeho historii 663.

Poimon Fr., bohoslovec 188.

Pokorný Josef, vliv na Má-
chu 7.

Polášek Fr., theolog moravský
146.

PoUák a jeho mšanský gen-

rism 210.

Pospíšil J. o Vocelovi 50 ; o Pa-
lackém aesthetikovi 70, 74.

Pospíšil Jan Hostivít, naklada-
tel, seznámení s Hurbanom 428,

435.

Pospíšil Jaroslav, styky s Jab-
lonským 368; nakladatel 435.

Pospí.šilová Marie, dCera na-

kladatele Pospíšila, pod jménem
.Angelina' v básních Jablonského
368; seznámila se se Štúrem a

Hurbanem 428 a n.; u Jablon-

ského 435.

Pott, fllolog, uitel Štiírv 432.

Potting-Persing hr. podporuje
národní a osvtové podniky na
Morav 183.

Prásek V. o pomrech na Mo-
rav a v Slezsku 132 ; o Monseovi
139; o Uené spolenosti nezná-
mých 142.

Prausek enk, redaktorem
,Pražských Novin' 531.

Pravda Fr. (Vojtch HUnka)
o národnostním poslání student-

stva a emeslnictva v letech pa-

desátých 197; pirovnání k Bo-

žen Nmcové 2 10; ,Vzpomínky'
547.

Pražák A. píše Havlíkovi
o ,Kest sv. Vladimíra' 660.

Presl Jan Svatopl. o Museu
86; Preslva Jungmannv,Krok'

a pomr jeho k asopisu musej-
nímu 95; Preslovo .Bsavectvo'
posuzuje Palacký 109; pomýlí
na vydání encyklopaedického
díla eského 114; sekním red-
aktorem vdecké oncyklopaodie
115; lenem ,Sboru k vdeckému
vzdláváníei a literatury eské'
116; 8 jinými vydává provolání,

týkající se zízení fondu k vy-
dávání eských knih 116; Pres-

lv a Jungmannv ,Krok' v li-

terární Jednot prešpurské 393.

Presl Karel Boivoj, uitel Hav-
líkv v Praze 543.

Preslové bratí, styky s Pala-

ckým 62.

Procházka Jakub, bohoslovec
188.

Procházka Fr. pomýšlí na e-
skou vdeckou encyklopacdii
114.

z Prusinovic Vilém, biskup, za-

ložil universitu v Olomouci 134

Prutz R,, Havlíek te v Bri-

xenu jeho revui 661.

Przedak A. G. o asopisectvu
v echách 524.

Pubika Fr., Palacký bére na.

se úkol dokoniti jeho ,Chrono-

logische Geschichte Bohmons'
64 nn. ; srovnání s Palackým 65.

Puchmajer dedikuje básn Já-

chymovi, Frant. a Kašparu ze^

Šternberka 83; vliv La Fontai-

nv 375; jeho grammatika ruská
uebnicí Havlíkovou 557.

Purkyn pomýšlí na eskou
encyklopacdii vdeckou 114.

Puškin, vliv na Koubka 241

;

pekládán Koubkem 245 ; veleben

od Koubka 245; v pednáškách
Koubkových 248 ; v Koubkových
,Hrobech' 271 ; v prešpurské^Spo-

lenosti literární' 412; u Štúra

438; lektura Sládkoviova 465;

,Ongin' a Sládkoviova ,Marína'

466; odsuzován v Moskv 555;
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lekturou Havlíkovou na Rusi
557; odsuzováa Havlíkem 561;
vliv na Havlíka 570; peklad
jeho epigram od Havlíka 570,

684; vliv na epigramatika Hav-
líka 677.

Pyrker J. L., ,Perly i)osvátné',

peklad Viaaického 882.

Quis Lad. o Koubkovi 236
^Korespondence K. Havlíka' 265
313, 318, 340, 539, 614. 657, 670
vydání Koubkovy

,
Básníkovy

cesty do pekel' 277 ; vydání bás-
nických spis Havlíkových 539,

-670; o Havlíkovi 551, 552, 569,

«59, 661, 693.

Ráb Václav, elegik: ,Smíšené
básné' 358 a n. ; ,Phantasie eines
Missmutigen' 359; vliv Mathis-
sonv a švábské školy básnické
359; vliv Goethv a Wernerv
560.

Rabelais, vliv na Rubše 226.

Rabener, pirovnání k Rubšovi
230.

Rajská Bohuslava, její milen-
cem Samo Bohodar Hrobo 406

;

o Štúrovi 417.

Rakowiecki a RK 253.

Rank, posudek Nebeského
o jeho spise ,Aus dem Bohmer-
walde' 313.

Ranke tením Havlíkovým
v Brixenu 661.

Rautenkranz ve ,Spolenosti
eské' 116.

Reimarus Hermann Samuel
tením Havlíkovým 551.

Rembold ve Vídni zbaven pro-
fessury 170.

Rettigová Magdalena Dobro-
mila, typická pedstavitelka žen-
ství své doby 199; život 203 a
n. ; ,Domácí kuchaka' atd. 204

Rézler, pítel Koubkv 241.

Rieger B. o historickém stát-

ním právu 509
;
.Ústavní djiny

Rakouska' 518.

Rieger F. L , Mácha v jeho
vzpomínkách 11 ; o Palackém
G6, 67, 634; pi eské stran ná-
rodn liberální 515; pedákem za
eského hnutí revoluního 538:
poslancem s Havlíkem 597.

Richter Frant., pispíval do
almanahu Volného 160: biblio-

theká knihovny olomoucké 168.

Richter Robert, spolubydlící
Havlíkv v N. Brode 542.

Rimavský-Francisci, politická

poesie 499.

Rittersberk rj^tí, pítel Pala-
ckého 67; o Havlíkovi 596.

Romer hrab, Koubek u nho
vychovatelem 241.

Rosnowských rodina, Koubek
u ní vychovatelem 242.

Rošt Ant. Fr. S., praeses v praž-
ském seminái za Havlíka 547,

549; má konflikt s Havlíkem
550, 679.

Rošciszewski Adam Junosza,
pítel Hankv, seznamuje se
s Havlíkem 554.

v. Rotteck K., vliv na Palac-
kého 124 : ,Das Staatslexicon'

584.

Rousinovský F. S. (Sušil)

v Tomsov .Poutníku Slovan-
ském' 157.

Rousseau, vliv na Palackého
130 ; vliv na Zimmermanna 545

;

na Havlíka 626.

Rozum J. V. peložil bajky
Schneidrovy 378.

z Rožmitála Lev, Koubek líí
jeho cestu 258.

Ruben Kristián, editel praž-
ské akademie malíské 36.

Rubeš Frant. Jaromír o praž-
ských výletech své doby 199:
.Deklamovánky' 202 : novellista
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í210; život a studia: ,Pou života*

213; další život 217 a n.: studuje

theologii 213 a n. ; vychovatelem;
studuje práva 214 a n. ; ,Dekla-

movánky', ,Pan amanuensis na
venku', ,I{arfonice', ,Paleek'
216 a n.; básník: .Betislav a
Jitka', ,Pou života,', ,Deklamo-
vánky apísné' ; vliv Celakovského
na 219 a n. ; význam Rubše
básníka v ,Deklamovánkách' 220

a n.; vliv Gellertv 220 a ji., 375;

,Já jsem ech' a vlastenectví

Rubšovo 221 an. ; Rubeš novel-

lista: , Mstitel', ,Cerhenický vaz',

,Pod hroby' 222 a n. ; .Bratí',

,Divoký muž', ,Harfenice'; vliv

Goethv 223 a n. : Rubeš humo-
rista 224 a n. ; formy humori-
stiky jeho 225 a n. ; vliv Rabe-
laisv a Fischartv 226; ,Smutné
vyražení ve Hvzd', ,Putování
Šárkou', ,Lehce nabyl, lehce po-

zbyl', ,Kdo ví, k emu to dobré',

,Pan amanuensis na vonku' 227

a n. ;
,Pan Trouba' etc. 227

;

jOstí hoši' 228; srovnání s Lan-
grem 229 a n.

;
,Já jsem Cech'

a Turinského ,Jedna toliko vlast'

362.

Riickert, vliv na Klácela 176;

pekládán V. Furchem 180.

Rybika A. o Dominikovi
Kynském 136, 154; o Sychrovi
154; o Sušilovi 186; dopis Nebe-
skému 353 ; o V. Zahradníkovi

376; pispívá do ,Pražských No-
vin' 593.

Rypáek Fr. J. o Chmeloví 157.

Rzewuski Henryk hr. a Kalin-

ákv ,Svatý Duch' 495 ; tením
Havlíkovým ve Lvov 554.

ezníek V", o biskupu Hájovi
138.

Sabina o dni narození Máchova
5; o Máchovi 13, 27 a n.; pi-

rovnává Langra k Rubšovi 229;
jako Koubek jest prííkopnikom
nových smr v eské poesii 'J48;

má vliv na Nebeského '282, 287 a
n. ; styk s pražskými literáty Židy
319; pispívá do ,Hronky' 402;
smr jeho a smr literární Jed-
noty prešpurské 478; vdcem
strany radikáln demokratické
515; vliv Becherv 529; ,Pražský
Veerní List' 529; redaktorem
,Novin Lípy Slovanské' 530; jeho
povídky odsuzuje Havlíek 554;

tením Havlíkovým na Rusi 558;

soud Havlíkv o nm 694.

Sacharov J. tením Havlíko-
vým 559 ; vliv na Havlíka 576.

Sacher-Masoch, vliv na Mu-
seum a eskou Matici 339.

Salm, kníže, Vocel u nho vy-
chovatelem 41.

Samosatský Lucian, satirik,

tením Havlíkovým 686.

Sand G., Nebeskj' pro spiso-

vatelku horuje 289.

Sauer Aug. o hrab. Kašparu
Sternberkovi 81.

Scolt Walter tením Máchovým
9; pomr k Máchovi 31; vliv na
Nebeského 299.

Sedláek, ,Základy pírodni-
ctví' posuzuje Palacký 109; v-
noval knihy prešpurské Jednot
studentské 392.

Sedláek J. z Harkenfeldu, ši-

itel eských knih na Morav
156.

Sedlnický hr. Josef (Sedlnitzki),

Kašpar hr. Šternberk jej prosí,

aby podporoval žádost za vydá-
vání asopis musejních 89

:

praesident nejv. dvo. úadu po-

licejního a censurního 595.

Shaftesbury spolu s jinými

anglickými intellektualisty a mo-
ralisty XVIII. století má vliv na.

Palackého 74.
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Shakespeare, peklady Nebe-
ského 288; Havlíek se chystá
jej studovati 577.

ShcUey chválen Nebeským
298.

Schack, vliv na Nebeského
349.

Schaffgotsche A. hr., biskup
182 : pronásleduje vše, co eského
187.

Schaller, filosof, uitel Stúrv
v Ilalle 433

Schefer Leopold, ,Laienbre-
vier' 873.

Scheinpflug Karel o Vinai-
ckém 888.

Schelling, vliv na J. M. Hur-
bana 461 : jeho filosofie v Moskv
555, 556.

Schiefner vzorem Nebeskému
852; peložil ,Kalevalu' 852.

Schiller a romance 46; tením
Máchovým 9 ;

parafrase sentencí
jeho u Koubka 276; vliv na Ne-
beského 290, 824; vliv na aesthe-

tické práce Palackého 72; vzo-
rem K. S. Machákovi 863.

Schlegel Friedr. a romantis-
mus 46 ; má vliv na Nebeského
290, 310.

Schleglové bratí položili zá-

klady vlastní historie literární

323.

Schliefner, vliv na Nebeského
852.

Schlozer A. L. v., Ondej Kay-
sarov jeho žákem 551 ; má vliv

na Havlíka 558, 576, 678.

Schmerling- Ant. ryt., mini-
strem spravedlnosti 608.

Schmid Chr., vliv na Marii
Antonii; peklad jeho spisv od
Josefa Peírky 866,

Schmidt Erich., ,Charakteri-

stiken' 364.

Schmidt J. A. E., jeho slovník
uebnicí Havlíkovou 557.

Schneider Frant., jeho bajky
878; profossor náboženství na
polytechnice, hlasatel zásad Bol-
zanových 548.

Schopf F. .1. o Havlíkovi 596.

Schottk}' .J. M., Das Fest der
Heiligsprechung des Johanu von
Nepomuk v nm. asopise mu-
sejním 94.

Schonbaum M. o Havlíkovi
544.

Schreyer, hanácké operetty
150.

Schror, aesthetik, pedseda
studentské spolenosti nmecké
v Prešpurce 392.

Schubert, hudební romantika
225 ; má vliv na Nebeského 324,

334.

Schulz Ferdinand o Bottov
.Jánošíkovi' 488.

Schwarzenberg, pedseda mi-
nisterstva 608.

Schwarzenberg Karel kníže,

styky s Palackým 67: Koubek
píše pro , Zíceniny Zvíkovské'
257.

Schwind, kouzlo jeho krajin-

ných pohled 387.

Schwoy Fr. Jos, vydal topo-
grafii Moravy 144.

Sieh, pozdjší manžel Lori,

milenkj' Máchovy 19.

Siemienski a RK 253.

Sigmund Václav, spirituál vse-
minái za Havlíka 547.

Sjoborg Gustav, jehogramma-
tika Havlíkovou uebnicí švéd-
štiny 558.

Skála Pavel ze Zhoe v Havlí-

kových ,Nár. Novinách' 604.

Sládkovi Ondej (Braxatoris)

464 a n. ; vliv Kollárv 466 an.;
,Marína' 466 a n. : drobné verše
469 ; ,Dtvan' 470 a n. ; proná-
sledován od Madar 500.

Sladkovský K., len strany
radikáln demokratické 515.
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Slánský' K. V., pseudonym Vi-

íiaického 382.

Slavíek, proí"., pednáší esky
theologii pastorální v Olomouci
137.

Slavik I>. o stavu národnosti
eské a nmecké na Morav 137;
chválí . Volného 161.

Slavík V. O. vydal korrespoii-

denci K. AI. Vinaického 363,

379.

Sloboda Daniel lenem sloven-

ské Jednoty literární v Prešpurce
393; pispívá do ,Hronky' 402.

Slota-Rajecký T., bohoslovec
188.

Slowacki v pednáškách Koub-
kových 248.

Smetana, ,Obraz starého vku'
posuzuje Palacký 109. Smetana
Aug., snad pode jménem sup-
plenta Bezejmenného v Koubkové
,Básníkov cest do pekel' 280;
redaktorem ,Unionu' 528.

Smetana Bedich jako kapel-
ník 211.

Smutek Jan, professor Havlí-
kv na theologii 547; Havlíek
mu vnoval báse 672,

Sngirev lenem moskevského
kroužku 556.

Sobotka P. shrnul anekdoti-
ckou látku o Kocourkov 226.

Sologub hr. Vladimír Alexan-
drovi tením Havlíkovým 5,57

;

ukázka z nho od Havlíka v ,e-
ské Vele' 586.

Souek St. o Galašovi 149.

Soukop Jan, bohoslovec 188.

Spiess B. V. o Lessingov
theorii bajky 376,

Springer A., ,Geschichte Oster-

reichs'516; redaktorem ,Unionu'
528; ,Aus meinem Leben' 543;
o Havlíkovi 713,

Spurný J., nakladatel, styky
8 Havlíkem 578,

Sreznvskij J. tením Havlí-
kovým 551,

Stalová pí., parafraflo sen-
tencí jejích u Koubka 276,

Stach V,, nástupce prof. Sla-

víka na stolici pastorální theo-
logie v Olomouci 137; spisy po-
lemické 154; veleben Vinaickým
381,

Stank, J, M. Ilurban je na-
dšen jeho osvtnými snahami 428.

Stefan K., len eské strany
radikáln demokratické 515,

v. Steinbach Erwin a gotika
45.

Steinbach Otto z Kranich-
steina, ,Malá Kronika o Markrab-
ství Moravském' 145 a n.

Steinthal, vliv na Nebeského
352.

Steinmann v redakním komi-
tétu asopis musejních 90.

Stentsch baron, pítel Pala-
ckého 67-

Stín A. G., .Historie literatury

ruské XIX. století' 555.

Stoppani novicmistrem Jablon-
ského 372.

Strahl Philipp, Havlíek stu-

duje jeho historii ruského státu

663.

Strausz David, filosof 701.

Strobach Antoaín, kmotr syna
Máchova 17.

Strobach A. dr., pispívá do
,Pražských Novin' 593; má e
r. 1848 596.

Sue v Koubkov ,Snmu žen-

ském' 262.

Suchý Kar. pekládá do ,mo-
ravského' jaz3'ka 139.

Sušil Fr, užívá názvu ,morav-

ský' jazyk 139 ; zstává vren
jazyku spisovnému 167: život:

professorem na bohosloveckém
ústav v Brn: innost buditel-

ská 181 a n, : vliv prostedí na
183: sbratel písní 183 a n,;
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,Moravské Národní Písn' ; druhá
sbírka 184; peuje o obnovu
zpvu kostelního; peklad (Hy-
mn církevních' 185

;
první verše

jeho; vliv Holtyho 186; ,Básn',
,Rže a trní*, ,Sebrané básn'
186; vzorem Havlíkovi 559;
Havlíek studuje jeho sbírku ná-
rodních písni 661.

Svátek J
,
pomr k Vocelovi

43.

Svtlá K. o Praze v letech pa-

desátých 193.

Svoboda V. A. styky s Pala-
ckým 6"2; ,Vom heil. Johann von
Nepomuk' v nm. as. musejním
94; pispívá do es. asopisu mu-
sejního 97; zneužíván Hankou
252 ; vzorem K. S. Machákovi
363.

Svoboda Quido P., uitel Hav-
líkv 670 a n.

Sychra Matj Josef, ,Pokus
eské fraseologie', Palacký vy-
zván od Kopitara, aby o nm
referoval 105; ,Povídater, ,Krato-

chvilník", , Kratochvilná velika'
(Malikosti v ei vázané' 152 a
n. ; ,Veleslavín' vydán' od V.
Štulce 153

;
,Fraseologie' 154

;

vliv na Fil. Kodyma 154; na
Trnku 164 ; ukázky jeho bajek
u Jungmanna 376.

Sylva-Tarouca hr. podporuje
národní a osvtové podniky na
Morav 188.

Széchenyi hr. František, z jeho
odkazu zízeno Uherské národní
museum v Pešti 84

Šafaík Pavel Josef má za
spolupracovníka pi tiskové cen-
sue Vocela 59: povzbuzuje Pa-
lackého k dalším pracím aesthe-
tickým 71 nn.

;
pispívá do as.

es. musea 97; pejímá redakci
(asopisu eského musea' po
Palackém 98; o eském pravo-

pise 104; .Slovanské starožit-

nosti', Palacký je posuzuje 109;
v komisi pro sbírání látky pro
,Výbor z literatury eské' 113;
.Poátky staroeské mluvnice*^

113; .Slovanské starožitnosti' 117:

ped Koubkem censorem eských
knih 247; pedchdce Koubkv
248; vliv na vývoj eského ja-

zyka a literatury 249 ; rozsáhlost
jeho prací proti Koubkovým 250;
dvuje padlkm 251; od
Koubka vyzýván k obran Libu-
šina Soudu atd. 252; Šafaík a
Palacký: ,Die áltesten Denk-
máler 253: pomr ke Koubkovi
slavistovi 254; vliv na Koubka
274; Nebeský uvádí v souvislost

snahy jeho s Máchovými 323;

jako literární historik vyniká nad
Nebeského 328; sblížení jeho
s Nebeským 329 a n.: o Alex-
andreid 331 : pedchdcem Ne-
beského v redakci Musejního
asopisu 338; odchází z Musejní
spolenosti 339 : ten v literární

Jednot prešpurské 393; jeho
duch v .Hronce' 397 ; veleben od
Pece 411; ideje jeho v prešpur-
ské (Spolenosti literární' 413;
ideje jeho u ervenáka 421 a n.;

o slovenském náeí 445 ; o po-

teb jednoty spisovného jazyka
proti Štúrovi 448 a n. ; odpov
Hurbanova na jeho sta v .Hla-

sech' 452; obaya ped výsledky
odluky Slovákv 455; Šafaík
politik 522; chválen od Vietze

544; seznámil se s Havlíkem
553; odsuzuje V. A. Zukovského
a A. Puškina 556; o Gogolovi
564; má vliv na Havlíka 576:

na stran Havlíkov 583; rád-

cem Havlíkovým 593; mírným
censorem ,Pražských Novin' 595

:

Havlíek v Brixenu studuje jeho
(Starožitnosti' 663: vliv na Hav-
líka básníka 672: bojuje o po-



161

vznesení literatury jako HavlíCek
(588 ; na strano Havlíkovó^v kri-

tice Tylova ,Posledního echa'
096.

Šafránek J. o Vinaickém 879.

Šedivý, .Pražští sládci' 225.

Šembera Alois Vojtech o aka-
demii stavovské 134; život, pro-

fessura eského jazyka v Olo-

mouci a Brn; eské názvosloví
právnické a politické; professo-

rem eské ei ve Vídni; biidi-

telská innost 162 a n,; , Historie

[)án z Bozkovic a hradu Bož-
kova v Morav'

;
,Vpád Mongol

do Moravy'; redaktorem ,Kalen-
dáe hospodáské spolenosti'

:

,Posel z Moravy', ,Rozumný rol-

ník' 163 a n.; pomr jeho k ja-

zyku spisovnému 167; zakládá
fond k podpoe literatury na
Morav 168; pispívá do ,Hronky'
402; styky s J. M. Hurbanem
426 : spoluredaktorem .Morav-

ských Novin' 536: pispívá do

,
eské Vely' 587.

Šenk B., ,Moravský Vyklada-
tel^ 165.

Šeršník Leopold Jan, tšínský
prefekt 144; založil museum
s knihovnou gymnasijní v Tšín
144 a n.

Ševyrev Štpán Petrovi, uni-

versitní professor moskevský, má
ve své rodin za vj^ chovatele

Havlíka 554 a n., 556 ; konflikty

s Havlíkem 561 a n. : má u sebe
sklad spis Gogolových 565.

Šimbera T., bohoslovec 188.

Šír vnoval knihy prešpurské
Jednot studentské 392.

Škorpík Fr., .Mluvnictví a zje-

vení' 188.

Škroup, ,Vnec', ,Zlatý zpv-
ník' 202.

Škultéty pispívá do ,Hronky'

402.

Šmídok Karel o Vocelovi 37,

51, 52; o (Joethovu ,Fau8tu' a
Vocelovu ,Labyrintu' 58; o di-

vadlo na Morav 134 ; o (Jalaovi
149; o Galašov ,Muze Morav-
ské; 151; o Bokovi 158; o AI.

V. Šemberovi 162; o Jul. Urbanu
ryt. ze Švábenova 163 ; o Trnkovi
a Žákovi 167; vliv Klácelv na
170 ; o Klácolovi 177, 178 : o roz-

voji literatury na Morav 187;
o Frant. Cyr. Kampelíkovi 187;

,Vda, národnost, církev' 188.

Šomek Josef, otec Eleonory,
milenky Máchovy 11.

Šomková Eleonora (Lori), její

setkání s Máchou 11, 19.

Šomková Marie, rozená Wei-
szová, matka Eleonory, milenky
Máchovy 11.

Šrtek Jos. P. pispvatelem
,Pqlabského Slovana' 535.

Štechová Márinka setkává se

s Máchou 9.

Šternberk František hrab si

zalíbil Palackého 63; seznámení
s Palackým 125 ;

piinním jeho
dostává Palacký cenu za ,Wrdi-
gung' 126.

Šternberk Kašpar hrab, život

a charakteristika 82 nn. ; vliv

Winokelmannv a Wertherv 82;

pée o Museum 85; vymohl povo-

lení na výboru musejním k vydá-
vání asopis 89 n. ; stará se o vy-

dávání asopis musejních 89

nn. ; Palacký jej žádá, aby správní

výbor Musea pipojil k sob nový
sbor pro vdecké vzdlávání ja-

zyka eského 115; pírodovde-
cký smr v Museu 120; má se-

kretáe Koubka 247; Hanka mu
doporuuje Koubka 251.

Šternberk Leopold hr., u nho
Vocel vychovatelem 41.

Šternberk-Manderscheid Fran-

tišek hrab dal podnt k utvo-

Literntiira eská devatenáctého století TTI/i. 52
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rení ,Spolenosti vlasteneckých
pátel umní'; pomr Palackého
k nmu 81 n.

Šternberkové Kašpar a Fran-
tišek, hrabata, Palacký jim do-

poruen od Dobrovského 63;
styky s Palackým 67 ; seznámení
prostednictvím Dobrovského
s Palackým 80; jich zásluha
o založení zemského musea 83
nn. ; charakteristika jich od Pa-
lackého 108.

Štpánek, ,ech a Nmec',
Mácha v nm vystupuje jako
herec 9; ,Pivovár v Sojkov'
225.

Štpnika Fr. B. šíí eské
knihy na Morav 156; jeho po-

mr k jazyku spisovnému 167.

ze Štítného Tomáš, ped Pala-
ckým jediný pstitel filosofie ja-

zykem a duchem eským 77.

Štorch K. B. kritisuje Rub-
šovu ,Harfeuici' 223; redaktor

,eské Vely' ped Havlíkem
584, 587.

Štrobach dr. odchází z Mu-
sejní spolenosti 339.

Štulc Václav, život; rysy spo-
lené s Vinaickým; ,Blahovs
388 a n.; peklad Mickiewiczowa
,Konráda Wallenroda' 388; ,Na
Tatrách a pod Tatrami', .Po-

rnnnky na cestách života' 389;
politik 522; pispívá do ,Praž-
ských Novin' 593.

Štúr Karel lenem literární

Jednoty prešpurské 393; pispívá
do .Hronky' 402 ; vzorem bratrovi

Ludevítu 411.

Štúr Ludevít lenem literární

Jednoty v Prešpurce 393; duch
Kollárv v jeho básních 394 a
n.; psobení v Prešpurku do
r. 1838 407 a n.: jeho život 408
a n. ; domácí prostedí 410; vliv

faráe Leopolda Pece 410 a n.

;

vliv bratra Karla i Sama Chalúpky

411; organisace ,Spolenosti lite-

rární' 412; innost básnická 419 a
n. ; odchází z Prespurka 421

;

v Halle 432 a n. ; vliv Heglv
433 a n.; v Hradci Králové 435;
zamiloval se do Marie, dcery na-

kladatele Pospíšila 435 a n.

;

opt v Prešpurku 436 a n.

;

,Ó národních písních a povstech
plemen slovaiiskjxh' 436 a n.

:

odstrann s kathedrj'^ 438: vliv

Herderv 438; odluka jazyková
a její dvody 438 a n; ,Náreja
slovenskuo alebo poteba pí

saja v tomto náeí' 444; ,Na-

uka ei slovenskej' 444 a n.:

Šafaík proti nmu v otázce
jednoty jazyka spisovného 450:
Hodža zamítá jeho fonetický pra-

vopis 455; pokládá za nezbytné
pstovati spolený jazyk spisovný
456; výsledky odluky 456; ,Slo-

venskje Národje Noyini' a ,OroI

Tatránski' 457 a n. ; Štúr politik

:

,Náradi ku zlepšenu stavu naše]

krajini' 458 a n. ; O. Sládkovi
jeho žákem 465; jeho sny o bu-
doucnosti a Sládkoviv ,Dtvan"
475; stykj"^ s Jankem Králem
481 ; styky s J. Kalinákem 489

:

s Hurbanem a Hodžou zídiU
,Slovenskou národní radu' 498:

proskribován od Kossutha 499 a
n. ; Havlíek vystoupil proti jeho
snahám 630.

Štúr Samuel, otec Ludevíta
408.

Šuhajda, professor, vede stu-

dentstvo slovenské v Báské
Šávnici 404.

Šumavský J. Franta, novotár
v pravopise 104.

Šuselka, jeho nenávist proti

všemu slovanskému 316.

Tablic a ,Institut literatury

slovenské' 116; šfávnická ,Uená
spolenost' 116.
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Tasso Torquato ením Mácho-
vým 9.

Tšík Jos., bohoslovec 188.

Thám K. J. o Komenském 107.

Tbiers, vliv na Havlíka 643.

Thomayer Josef o Máchovi 32

nn.

Thun Lev získal za redaktora
vládního listu , Pokroku' V. V.
Tomka 527; má v oblib list

, Vlastimil' 532 ; veleben ve ,Vlasti-

milu' 532; ,Vídenský Denník'
533, 616; spravedliv posuzován
od Havlíka 602; stanovisko Hav-
líkovo k nmu 606 a n. ; mi-
nistrem kultu a vyuování 608,

641; presidentem gubernia; sta-

novisko jeho k Havlíkovým ,Nár.

Novinám' 609.

Ticknor, vliv na Nebeského
349.

Tieck a romantismus 46; má
vliv na Nebeského 290, 324.

Tifftrunk K. o Museu 86; .D-
jiny Matice eské' 113, 116, 340;
o Nebeském 653.

Tkadlík, editel akademie
v Praze 205.

Tobolka Zd. V. o poátcích
konstituního života v Cechách
504, 519 ;

,Národní výbor r. 1848'

505; ,Slovanský sjezd v Praze
roku 1848' 507, 517, 525; .Po-

átky dlnického hnutí v echách'
508 ; vydání spis Karla Havlíka
539, 587, 622 ; o Havhkovi 553,

569, 595, 596 ; vydal Havlíkovy
,Obrazy z Rus' 572, 700; vydal
Havlíkv peklad Voltairových
.Nkterých povstí' 652.

Tocqueville, ukázky z nho
v Havlíkov ,Slovanu' 617.

Tomášek Václav Jan, pítel
Palackého 66, 211.

Tomášik pispívá do ,Hronky'
402.

Tomek V. V. vystupuje z red-

akce .Výboru' ll3; Nebeský

proti nmu hájí (V) RK 342 : vodo
stranu konsorvativní 516; Tomek
politik 522; ,Pamti z mého
života' 527. 543, 547; redakto-
rem .Pražských Novin' 531

;

spolupracovníkem Tbunova .Ví-

denského Denníku' 553 ; o Hav-
líkovi 542; pispívá do ,eské
Vely' 585; rádcem Havlíkovým
593; píše do ,Nár. Novin' 606;
o eském jazyku v úíadó 630;
o reform církve katolické; vliv

na Havlíka v té otázce 640.

Tomíek J. S. haní ,Máj' 14;
podle jména redaktorem Havlí-
kových ,Nár. Novin' 605.

Tomíek K. dr., len strany
národn liberální 515.

Tomsa, .Poutník Slovanský*
157.

Topfer, Havlíek vybírá jeho
kusy pro ochotnická pedstavení
578.

Trenkwald a historismus ve
výtvarném umní 210.

Trentowski. vliv Heglv 435;
ukázky z nho v Havlíkové
.Slovanu- 617.

Trnka František Dobromysl
zavádí jazykové novoty; ,ber-
sicht der bohmischen Declinati-

onen und Coniugationen'. .Sbírka

eských dobro- i vlastnomluv',
.Poekadla (písloviá) Slovákóv
moravsko-uherských'

;
posudek

Palackého o tchto pracích; re-

plika Trnkova: .0 eském jazyku
spisovném'; duplika Palackého
100 a n.

;
posudek Palackého

o jeho novotaení 102; pravopis

skladný 103 a n.
;

píše pro lid:

.Spoleník vrný'. .Povída neb
vykláda' 164; následovník Sy-
chrv 164; innost básnická:

.Vesna', .Ržinky', ,Patero svt-
ských písní moravských'; Trnka
grammatik: psobení Kollárovo

na; .Kniha cviná jazyka s!o-

52*
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vanského' etc.
;

,Poekadla (prí-

sloviá) Slovákóv moravsko-uher-
ských' 165 a n. ; hlas Jungman-
nv a Palackého proti nmu 446.

Trojan Fr. Bet., kmotr syna
Máchova 17.

Trojan Pravoslav, návrh kabi-

netního listu 505; len strany

národn liberální 515; pispívá
do ,Pražských Novin' 593; dal

návrh na zízení eské denní
školy prmyslové 594; píše do
,Národ. Novin' 606.

Truhlá A. o Palackém redak-
toru 97; o Karlu Simeonovi Ma-
chákovi 362.

Truhlá Josef o významu me-
thodické reformy Nebeského 328

;

o Nebeském 332, 333.

TebovskýFr., pseudonym Klá-

celv: ,Bajky Bidpajovy', z nm-
iny Fr. Wolffa 177.

Tma K. o Havlíkovi 538,

686, 700.

Tupý Karel Eugen, neliterární

jméno B. Jablonského 366.

Turinský František pispívá
do es. as. musejního 97; ,Ange-
lina' posuzována od Palackého
109 a n.; Turinský jako lyrik

361 a n.; ,Elegie polabské', ,Jedna
toliko vlast' 362.

Turinský Moic vydal básn
svého otce Františka 361.

Turnovský J. L. o Máchov
Lori 11, 19; rozmluva jeho s Lori
12; o Máchovi 12; o Rubšovi
213.

Tyl J. K. pstuje historickou

povídku 37 ; horlí pro eské bály

201; .Pomnnky' 201 a n.; Tyl
novellista 210; pispívá do ,Pa-

leka' 217; pátelství s Nebeským
287; redaktorem,Kvt'ped Jaro-

slavem Pospíšilem a Jablonským
368; jKvty' v literární Jednot
prešpurské 393; Hurbanv roz-

bor ,Roziny Ruthardovic' 429
;

Tyl a KalinSk 496: Tyl politik

5'22; tením Havlíkovým 554;

Havlíkova kritika ,Posledního
echa' 579 a n, 688, 694; odpo-
ved na kritiku Havlíkovu 581

a n. ; Havlíkova polemika s mm
685; hann Havlíkem 705.

Uhland má vliv na Nebeského
324; vzorem K. S. Machákovi
363.

Vahilevié, sbírka rusínských
písní 244.

Vavák z Milic vzorem Fry-
ajovi 148.

Vávra J. Slavomil, len strany
radikáln demokratické 515:

.Pražský Veerní list' 529; re-

daktorem ,Lípy Slovanské' a ,No-
vin Lípy Slovanské' 530.

Vávra V. o Nmcové 171.

Vehse K. E., Havlíek studuje
jeho historické spisy 663.

Velemínský K. o Máchovi 10.

Veleslavín tením Mácho-
vým 9.

Vergilius vzorem Koubkovi
277.

Veselský P. M. o porotním
soudu K. Havlíka v Kutné Hoe
656; o Havlíkovi 700.

Vietz Karel Jan, uitel Havlí-
kv v Praze, vliv na Havlíka
543 a n.; o Gogolovi 564.

Villani Drah. M. lekturou Hav-
líkovou na Rusi 558: soud
Havlíkv o nm 694.

Vinaický K. AI. pispívá do
M. 97; básnika o libozvu-
nosti eštiny 163: korrespondence
363, 378; styky s Marií Antonií

365 a n. ; život; ,asopis katoli-

ckého duchovenstva' 379 a n ;

pátelství s Fr. L. elakovským
380; jeho formalismus 381 ; jeho
peklady 381 a n.

;
,Pána Bohu-

slava Hasištejnského z Lobkovic
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vk a spisy vybrané', ,Porly po-

svtnó' ;{82; ,Snmy zvírat' Í582

a n. ; .Varito a lyra' ;38G a n ;

,Vlas 387 a n. ; vliv Kollárv
387.

Viollot le Duc a gotika 45.

Vladyka Jan, pseudonym J.

Herzoga 357.

Vlek Jaroslav o KoUárovi 1;

o Vocelovi 38, 48; o Vocelov
,Labyrintu' a Viuaickélio .Sn-
mech zvíat' 56, 382, 385 ; o Mu-
seu oslíém 85 ; o rozmluvo Do-
brovského s Jungmannem o ná-

rodním obrození 88; o ÓM. 96;

o Palackém 106, 110, 112; o Ma-
tici eské 116; o Fr. Jar. Rubšovi
213; pirovnání Rubše ke Geller-

tovi 221; oJ. P. Koubkovi 236;
o Jablonského ,Moudrosti otcov-

ské' 370; o bolzanismu v echách
373; o L. Štúrovi 408; o Štúrov
škole 464; vydal ,Verše Jánka
Kráfa' 484.

Vlek Vlkovský J. získal e-
ské poesii Václava Raba 359.

Voborník J. peložil Zdzie-
chowského studii o Máchovi 15.

Vocel Jan Erazim, jeho histo-

rismus 37; život 37 a n. ; vliv

rodného msta 38 an. ; vliv knižní
na jelio ducha 39 a n. ; vliv Miil-

nera a Houwalda 41 ; literární

produkce gymnasisty Vocela
(,Krvoíše', ,Harfa') 39 a n. ; flloso-

íická a právnická studia 41 ; vy-
chovatelství 41 ; nmecké práce
literární: komedie ,Der Stern-
deuter', ,Das Trauerspiel', ,Der
Seefiirs ; historické novelly
,Derletzte Orebi, ,DerMaltheser
oder der Riickweg des Lebens',
,Die Burg Buchlau', ,Der Kry-
stallograf, ,Der Alchymis 41 a
n.

;
,Poslední Orebita' 42; novella

.Hlatipisec' 42 a n. ; vliv F. M.
Pelzla 44: ,Pemyslovci' 44 a n.;

cizí vlivy na jeho archaeolo-

gický a kiiltnrnóhistorický názor
45; rytíský romantÍ8mu8: chválí
stedovké rytíství vo svých
.Gruudziigo der bulimisciton
Alterthumskiindo' 45 a n.; ,1'c-

myslovci', romance rytíské 46 :

kult fiktivní slovanské dávnov-
kosti: nadšen slaví ()adlané
rukopisy, vyvyšuje je nad cizí

poesii prostonároíiiií, nad Tas-
sovu epopeji, nad Wolframová
,Parcivala' (v ocenní ,Aestlicti-

ckého významu básní Králodvor-
ského rukopisu : Záboj a Jaroslav'

a j.) 46 a n.; citáty z rukopis-
ných padlk v ,Pemyslovcích'
47 a n.; historický elegismus:
,Eh'gie Beskydské' 48 ; konvenní
vlastenectví 48; nedostatky ,Pe-
myslovc' 48 an.; sám vykládá
dvody vnjšího úspchu ,Pe-
myslovc' 50; Burian a Jedlika
pirovnávají ,Slávy Dceru' ku
,Pemyslovcm' 50; ,Me a ka-

lich' 50 a n. ; chválí Jana Lucem-
burského jako typického ped-
stavitele západního rytíství 51

;

studuje dobu Karla IV. 51 ; ry-

tíský a gotický romantismus
podkladem ,Mee a kalicha' 51

a n. ; zvrácené pojetí husitství

51 a n. ; anachronistické vlaste-

nectví osob ,Mee a kalicha' 52:

nejednotnost ,Mee a kalicha'

52 a n.; ,Me a kalich' inspiruje

Hartmanna 53; ,Prokop Velký'
vzhledem k Celakovského , Pro-
kopu Holému' 53 a n. ;

,Labyrint
slávy' 54 a n. ; kulturní program
,Labyrintu slávy' a jeho pole-

mický osten 55; liberalismus,

kosmopolitismus a skepticismus

v jLabyrintu' 55 a n.
;
.Labyrint

slávy' a Goethv ,Faust': obsah
,Labyrintu' 56 a n. ; Childe-

Haroldovské motivy v jeho ,La-
byrintu' 57 a n. : .Labyrint' a

Kollár 58 ; nedostatky .Labyrintu'
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58 a n:; redaktorem M 59;

zanerhává poesie a oddává se vý-

lun archaoolog'ii a historii

umní 59; HavlíSek o nedostat-

cích, Labyrintu' 59; mimoádným
professorum archaeologie na
pražské universit 59; spolupra-

covníkem Šafaikovým pi ti-

skové censue 59
;
pomr k Pa-

lackému 59; jEleg-ie nad hrobem
J. Jungmanna' 60; ,Ped bez-
nem' a ,Po beznu' 60: zavádí
souasn s Douchou do ech
nové útvary veršové 60 a ii.;

jazyková a veršová revise ,Pc-
myslovc' 61; .Archaeologickv
sbor musejní' 120; styky s Ne-
beským 335; pedchdcem Ne-
beského v redakci M 338:

význam v literatue 354: Vocel
politik 522; tením Havlíkovým
na Rusi 558; na stran Havlí-
kov 583; kritika .Labyrintu

slávy' od Havlíka 688, 690.

Vodika Th. o Palackém 99.

Vodváka Karel dr., vnování
básn na smrt Mikuláše Lenaua
v Koubkových .Hrobech' 273
a n.

Volkonskij S., ,tení z ruských
djin' atd. 555.

Volný eho dr. psal pojed-

nání historická; pipravuje se

k vydání velké topografie Mo-
ravy: ,Die Markgrafschaft Máh-
ren topograf)hisch, statistisch

und historisch geschilder 159

a n.
;

,Kirchliche Topographie
von Mahren' 161.

Voltaire, ,Henriada' od Koubka
pirovnávána k ,Marii' Malcze-
ského 245; poesie klášterní 364

;

vliv na Havlíka; peklad Hav-
líkv jeho nkterých povstí,
653 a n.; má stejný ráz s Hav-
líkem epignmatikem 678.

Vorlíek F. L., žák Koubkv;
jeho vydání prací Koubkových

234: panegyrický nekrolog 254;

o Koubkovi prolessoru 256; po-

dává zprávu o Koubkové duševní
zkormoucenosti na konci života

264.

Voss vzorem J. S. Machákovi
363 ; má vliv na Kuzmányho
403.

Vostokov, jeho grammatika
uebnicí Havlíkovou 557.

Votka J., spolupracovníkem
Thunova ,Vídenského Denníku'
533.

Vraz Stanko, styky s Nebe-
ským 315.

Vrchlický o Vocelovi 52, 56,

60; chválí Vocela a Douchu pro

uvádní nových útvar veišo-

vých do ecía 61.

Vrhovský Boleslavín, Štúr

nad ním pronáší ortel 414.

Vrfátko Ant. Jar., povídka
,Snoubenci Dražití', posudek
Palackého 110; redaktorem Mu-
sejnika po Nebeském 341, 345:

rozmluvy jeho s Jablonským
o Aristotelovi a Herbartovi 372.

Vyhlídal Jan o Cyprianu Lel-

kovi 105.

Vychodil Pavel o Sušilovi 181

;

o biskupu Ant. Gindlovi 187.

Wackernagel, skladatel n-
mecké anthologie 112.

Waiz, z nho pekládá M. J.

Sychra 152.

Weber O., ,Die Prager Revo-
lution von 1848 und das Frank-
furter Parlament' 506.

Weber K. Jul. vliv na Hav-
líka 560; útoí na náboženství

kesanské 701 a n.

Weitlof, Nebeský v jeho dom
329.

Welcker K., ,Das Staats-Le-

xicon' 584.
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Worner Zachariá, vliv na
Máchu 7 ; vliv na Václava Raba
3()0.

Wesseaberg politik, soud Hav-
líkv o n6m 607.

Wioland, .Abdenten' 226.

Winckelmann, vliv na Kašpara
hr. Šternberka 82; souvislostjoho
s literární historii 323.

Windischgriitz knížo a linutí

revoluCní 611; utlumení bouí
pražských 517; radí odvolati zá-

kon o zrušení poddanství 518.

Winkler, ,Krátký katechismus
pro rychtáe' vydán Fryajem
148.

Wiszniewski Michal lekturou
Havlíkovou na Rusi 558 a n.

Wójcicki K. W., archaeolog
polský, tením Havlíkovým na
Rusi 558 a n.

Wolf F. A. vzorem Nebeskému
325.

Wolf F. J., vlivy na Nebeského
350.

Wolff Fr., ,Bajky Bidpajovy'
peloženy od Klácela 177: ,Theo-

logia moralis' nepímo psobí
na Havlíka 551.

Wolff L. B. vzorem Havlíkovi
559.

Woronicz veleben od Koubka
245.

Wurm J., bohoslovec 188.

Wurmbrand Vilím má v oblib
list ,Vlastimil' 532.

Wurzbach, ,Biogr. Lexikon'
o Hormayrovi 92; o Ziegelbaue-
rovi 143.

Záborský Jií pispívá do
.Hronky' 402: pítel J. M. Hur-
banv 416.

Záborský Jonáš pronásledován
od Maar 500.

Zahradník Vincenc, život 376
a n.: , Bajky' 377.

Zach, Cech, v adách sloven-
ských dobrovolník 498.

Zaloski Bohdan chválen od
Koubka 245; [)okládánKoulikum
245.

Zap Karel Vladislav pekládal
ukázky z prací Rzewuskóho a
Chodžkových 495; styky s Hav-
líkem ve Lvov 553 a n. ; pe-
klad fiogorova jTarasa Bulby'
565; i)ispívá do ,Ce8ké Vely'
587; do .Pražských Novin' 593;
pítel Havlíkv 693, 694.

Zawadzki peložil do polštiny

,Protichdce' Nebeského 309.

Zay hrab, vdí muž veej-
ného života v Uhrách za L. Štúra
410.

Zdekauer Em., otázka pod-
danství 508.

Zdobnický Fr., pseudonym
Františka Hajniše 231.

Zdziechowski Maryan o Má-
chovi 15, 22; o Nebeském 309.

Zehnmark L. o hmotném stavu
Moravy 137.

Zelený V. V., .Karla Havlíka
Rodinné listy Brixenské' 539,

657 ;
.Sebrané spisy Karla Hav-

líka' 539, 670, 688; o Havlí-
kovi 541, 552, 670, 709, 710,

713.

Zerdahelyová Nina a Teresie
Mchurová v pomru svém k Pa-
lackému 69; Zerdahelyová má
vliv na Palackého 74.

Zerzavý T., bohoslovec 188.

Zíbrt C. o tanci v echách
201; ,Bibliografie- 524.

Ziegelbauer Magdoald, sekre-
tá Olomoucké ,Societas incogni-

torum'
;

,Bibiiotheca bohemica'
142 a n.

Ziegler vnoval knihy prešpur-
ské Jednot studentské 392.

Zimmermann J. A., tragedie

Johannes Nepomucenus v nme-
ckém asopise musejním 94, 115.
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Zimmermann Joh. G., Havlíek
seznamuje se s jeho knihou 545;

tením Havlíkovým na Rusi
559; má vliv na Havlíka 561,

647.

Zoch Ctiboh lenem literární

Jednoty prešpurské 393; pi-
spívá do ,Hronky' 402; napsal
životopis Hodžv 453.

Zschokke J. H. D., racionalista,

tením Havlíkovým 577; tením
Havlíkovým v Brixemi ; Hav-
líek z nho pekládá 661.

Zubrický Diviš seznamuje se

s Havlíkem 55.

Zvina František z Rnhwaldu,
vliv Nebeského 289.

Žák (Ziak) Vincenc jazykové
snahy 100; posudek Palackého
o jeho novotarení 102: jelio mluv-
nice 166 a n.

Žigmondy, professor Pala'-kého

75.

Žukovskij V. A. odsuzován
v Moskv 555.

OPRAVY OMYLU.

Na str. 4!. v ádku 1. místo 1824 ti 18,25.

„ ll6. „ 12. „ Lonichem ti Lotchem.

„ „ 370. „ 3. „ na Plzesku ti u Loun.

Strana 5'34 chybn oznaena jako 834.
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